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5-16 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz 7. Ekonomi ve Lojistik 
Zirvesi ile güçlü bir katılım ve dolu dolu içeriğiyle bir 
organizasyonu daha geride bıraktık. Bu yılki katılımcı profili, her 
yıl katlanarak büyüyen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin, sektöre mal 

olduğunu, sahiplenildiğini, sorunların çözümü ve gelecek adına bir yol haritası oluşturmak 
için güçlü bir platform olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi. 

Zirvede, kamu, dernek başkanları, lojistik dünyasından üst düzey yöneticiler, 
akademisyenler, kimya, tekstil, e-ticaret, enerji, perakende, sağlık, gıda gibi sektörleden 
Türkiye’nin dev markalarının tedarik zinciri yöneticilerinden oluşan 54 sektör 
profesyonelinin katılımıyla, 18 ayrı oturum düzenlendi. Ufuk açan oturumlar, katılımcılar 
tarafından ilgiyle izlendi. 

Kamu, reel sektör ve lojistik sektörü arasında güçlü bir network ortamı yaratan zirvenin, 
sektöre önemli bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda bu platformu oluşturmamıza 
katkı sunan sponsorlarımıza, destekleyen dernek ve kuruluşlara, konuşmacılara, 
katılımcılara bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

İçeriğine bu sayımızda ayrıntılarıyla yer verdiğimiz, daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere 
videolarını YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştığımız 7. Ekonomi ve 
Lojistik Zirvesi’ndeki konuşmalardan çıkardığımız bazı önemli notlar ise şöyle: 

» Konteyner krizi karayolu taşımacılığında önemli artışa neden oldu, Ro-Ro hatlarına 
ihtiyaç artı. 

» Havayolu kargo pandemi sonrası eski seviyelerini yakalamaya başladı.
» Denizyolu taşımacılığı küresel ticaretin bel kemiği olmayı sürdürdü. Liman 

elleçlemelerinde rekor kırıldı. 
» Lojistiğin gelecek kurgusunda dijitalleşme ana faktör olacak, bunu başaramayan 

şirketler rekabet edemeyecek. 
» Taşıma sistemleri içinde dijitalleşmeyi en iyi kullanan mod hava kargo. Denizyolunda 

dijital konşimento kullanım oranı sadece yüzde 1.2. Karayolu öncelikli sorunlar nedeniyle 
dijitalleşmeyi gündemine alamıyor. Demiryolu teknolojiden oldukça uzak. 

» Dijitalleşme konusunda bir regülasyona ve yol haritasına ihtiyaç var
» Teknoloji çok hızlı gelişse de önümüzdeki süreçte insan faktörünün önüne 

geçemeyecek. 
» Lojistik sektöründe yakın gelecekte en büyük sorun insan kaynağında yaşanacak.
» Yakın geleceğe sürdürülebilirlik damga vuracak.  
» AB Yeşil Mutabakatı, Paris Sözleşmesi, IMO/ICAO uygulamaları dünya ekonomisinde 

ikinci bir enflasyon dalgası yaratacak, lojistik sektörü için ciddi maddi külfetler getirecek. 
» Lojistik hizmet alımlarında çevreci çözümler ana kriter haline gelecek. 
» Otonom, elektrikli, hidrojen ve sürdürülebilir yakıtlı taşıma araçları yaygınlaşacak. 
» Emisyon vergilendirmesi alanında danışmanlık ve brokerlik hizmeti sektörleri oluşacak. 
» Kombine ve intermodal taşımacılık büyüme ivmesini sürdürecek. 
» Yükseliş dursa da navlun krizi sürecek. 
» Konteyner taşımacılığında tekelleşme ve armatörlerin farklı taşıma modlarında hizmet 

vermeye başlaması risk taşıyor. 
» Limanlarda yük hacmi 2050’ye kadar yüzde 152, konteynerde yüzde 233 artacak. 
» Limanlardaki mevcut kapasitenin 2,5-3 kat artırılması için yeni yatırımların yapılması 

gerekiyor.  
» Türk sahipli denizyolu filosu güçlendirilmesi şart. 
» Lojistikte yapısal reform sürecinin başlatılması gerekiyor. 
Keyifli okumalar… 

7. EKONOMİ VE LOJİSTİK 
ZİRVESİ’NDEN NOTLAR… 
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AA
lışan Lojistik, WECon-
nect International 
tarafından her 
yıl düzenle-

nen “2022 Rise to the 
Challenge Awards” 
yarışmasında kadın 
istihdamına verdiği 
öneme ek olarak 
spor, sanat, bilim, eği-
tim gibi alanlarda kadın-
ların ve kız çocuklarının 
desteklenmesi projelerine 
de yaptığı yatırımlar so-
nucunda “Transportation 
& Logistics” kategorisinde 
dünya birinciliğine layık görüldü. “Birlikte 
Başarıya Alışanlar” mottosu kapsamında, 
kadın istihdamına ve fırsat eşitliğine verdiği 
önem çerçevesinde, Birleşmiş Milletlerin 
küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm 
sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik 
yaşamın içinde yer almalarını ve güçlenme-
lerini hedefleyen, özel sektörün küresel ve 
en önemli girişimlerinden biri olan Kadı-

nın Güçlenmesi Prensipleri ’ne 
imza atan Alışan Lojistik’in 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Damla Alı-

şan, törende yaptığı 
konuşmada 26 yıldır 
sektörün içindeki bir 
yönetici olarak, ka-
dın çalışanları erkek 

egemen bir sektöre 
dahil ettiklerini, kadın 
gücünden yararlanılarak 
yeni ve farklı fikirler, 
ürünler ve hizmetler ile 
dünya çapındaki pazar-

larda büyüyen bir başarı 
grafiği sağladıklarını belirtti. 2020’de başlat-
tıkları “Alışan Mutluluk Taşıyor” projesiyle 
Türkiye’nin doğusundaki kız çocuklarının 
eğitimine kurum içi çalışanlarla düzenli 
mentorluk ve/veya ihtiyaç listeleri üzerin-
den destek sunduklarını belirten Alışan, 
ayrıca VakıfBank Spor Kulübü’nün de spon-
soru olarak sporda da kadını desteklemeye 
özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

NGL, Danimarka 

taşımalarında %30 
büyüme hedefliyor

Çobantur Boltaş’ın yeni CEO’su Selman Çoban oldu

Alışan’a yurt dışından 
birincilik ödülü

DFDS ‘EN AKTIF ŞIRKET’ SEÇILDI 

DFDS Akdeniz İş Birimi, 2021 AP-
PORTT Ödülleri kapsamında 9 Haziran 
tarihinde “Tarragona Limanı’nın Dışa 
Yönelik Projeksiyon Ulaşımındaki En 
Aktif Şirket” seçildi. Ödül törenine DFDS 
Akdeniz İş Birimi Fransa & İspanya Rota 
Direktörü Önder Başboğa ve DFDS Ak-
deniz İş Birimi Fransa Acente Direktörü 
Jimmy Marolle katıldı. DFDS Akdeniz 
İş Birimi Başkanı Fransa & İspanya Ro-
tası Direktörü Önder Başboğa, ödüle 
ilişkin şunları belirtti: “Türkiye-İspanya 
arasında İzmir/Alsancak-Tarragona 
hattında vermiş olduğumuz başarılı 
Ro-Ro hizmetlerinden dolayı bizi bu 
ödüle layık gören APPORTT’a teşekkür 

ederim. Ayrıca bu hatta çalışan müşte-
rilerimize, hizmetlerinden dolayı Tarra-
gona Limanı’na, Tarragona Acentemiz 
Arola’ya ve çalışmalarndan dolayı tüm 
paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşları-
mıza teşekkür ediyorum. DFDS olarak 
İzmir ve Tarragona limanları arasında 
Şubat 2020’de hizmete açtığımız yeni 
hattımız, Türkiye ve İspanya arasında 
yük taşıyan nakliyeciler için şimdiden 
alternatif bir rota haline geldi. Bu hatta 
önemli miktarda kara taşımacılığı ya-
pıyoruz. Tarragona limanının Akdeniz 
bölgesindeki Ro-Ro hizmetlerinin önemli 
bir parçası olmasına katkıda bulunmak-
tan mutluluk duyuyoruz.”

KK
uzey Avrupa ülkeleri ile Tür-
kiye arasında yaptığı taşıma-
larla öne çıkan Norther Global 
Logistics (NGL), bu yıl Dani-

marka taşımalarındaki payını artırmayı 
hedefliyor. NGL Yönetim Kurulu Üyesi 
Efe Çavuşoğlu, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 
Danimarka taşımalarında hızlı bir ivme 
yakaladıklarını, yıl sonunda bu hatta bir 
önceki yıla göre yüzde 30’luk büyüme 
hedeflediklerini belirtti. TÜİK verilerine 
göre Türkiye’nin Danimarka’ya ihracatı ile 
Danimarka’dan ithalatının geçen yıl rekor 
kırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu,  “İh-
racat yüzde 25 artarak 1,3 milyar dolara, 
ithalat da yüzde 29 yükselerek 1,1 milyar 
dolara ulaştı. Biz NGL olarak ikili ticaretin 
daha da artabileceğine inanıyoruz. İtha-
latçı ve ihracatçı firmalara özel çözümle-
rimizle ticaret artışına katkı sunuyoruz. 
Yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçek-
leştiriyoruz. Bu sene Danimarka hattında 
pazar payımızı artırmaya odaklandık” 
diye konuştu. Çavuşoğlu, Danimarka-
Türkiye hattında haftalık karşılıklı seferler 
düzenlediklerini, ithalat yüklerini 7-8, ih-
racat yüklerini 8-9 günde kapıdan kapıya 
teslim edebildiklerini söyledi. Çavuşoğlu, 
NGL olarak küresel gelişmeleri ve ulus-
lararası lojistik piyasasını yakından takip 
ettiklerini ve hedef ülke bazlı stratejileriyle 
güçlü büyümelerini sürdürdüklerini de 
sözlerine ekledi.

Ç
obantur Boltas, 
yönetim kadrosunu 
güçlendirmeye 
devam ediyor. 

Şirketin Türkiye’deki 
CEO’luk görevine sektörün 
deneyimli isimlerinden 
Selman Çoban atandı. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan 
Çoban, İşletme Yönetimi Yüksek 
Lisans (MBA) eğitimini ise Almanya’daki 
Nürnberg Georg Simon Ohm Teknik 
Üniversitesi’nde tamamladı. Lojistik 

sektöründeki kariyerine 2003 
yılında adım atan Çoban, 

ulusal ve uluslararası birçok 
markada operasyon, satış 
ve müşteri hizmetleri 
alanlarında çalıştı. Ekol 
Lojistik ve Damco (Maersk 
Lojistik) firmalarında 

da üst düzey yöneticilik 
yapmış olan Selman 

Çoban, son olarak Borusan 
Lojistik’te Uluslararası Kara 

Yolu ve Demiryolu Taşımacılığı’ndan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütüyordu.
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Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını

kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.
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ATA FREIGHT IKINCI KEZ ECOVADIS MADALYASI ALDI

K
PMG ve TIRPORT tüm üreticileri, 
lojistik firmaları ve KOBİ’leri 
yüksek teknolojiyle buluşturacak 
önemli bir iş birliğine imza attı. 

Yaptıkları iş birliği hakkında açıklamada 
bulunan KPMG Türkiye Gümrük ve Dış 
Ticaret Hizmetleri Şirket Ortağı, Endüstriyel 
Üretim Sektör Lideri Murat Palaoğlu, 
“KPMG olarak TIRPORT ile yaptığımız bu iş 
birliği ile tüm üreticileri, lojistik firmaları ve 
KOBİ’leri yüksek teknolojiyle buluşturmayı 
hedefliyoruz. Bunları yaparken, sahip 
olduğumuz dijital deneyim ve güçlü ağımız 
ile lojistik firmalarının doğru fiyatlama ile 
yüke en hızlı şekilde ulaşabilmelerinin de 
yolunu açıyoruz” dedi. TIRPORT Kurucu 
Ortağı Hakan Özçubukcu ise şu açıklamada 
bulundu: “TIRPORT sahip olduğu 
teknolojilerle yük sahiplerine ve lojistik 
firmalarına tüm nakliye operasyonlarını 
cepten uçtan uca yönetebilmeleri gücünü 
veriyor. Ayrıca kamyon, şoför ve yüke 
ilişkin tüm bilgilerle irsaliye, fatura gibi 
ticari dokümanlara TIRPORT Kurumsal 
uygulamasından 7/24 erişilebiliyor. 
TIRPORT akıllı eşleştirme teknolojileriyle 
kamyonların boş dönme sorununu ortadan 
kaldırıyor, atıl kapasiteleri dolduruyor ve 
böylece her yıl binlerce ton CO2’nin doğaya 
boşuna salınımını önlüyor. Bu iş birliği ile 
sürdürülebilir çevre ve gelecek için KPMG 
ve TIRPORT, farkındalık geliştirmeye 
yönelik ortak projeler de geliştirecek. 
Gerçekleşen verilerle, kamuoyu düzenli 
bilgilendirilecek.”

 ATA Freight, dünyanın en büyük ku-
rumsal sürdürülebilirlik derecelendirme 
kuruluşu olan EcoVadis’ten ikinci kez ma-
dalya aldı. 75 binden fazla şirketin düzenli 
olarak değerlendirildiği programda ATA 
Freight, Bronz Madalya’ın sahibi oldu. 
2021 yılında da EcoVadis Bronz Madalyası 
ile ödüllendirilen ATA Freight’ın CEO’su 
Mert Göker, konuya ilişkin olarak şunları 
söyledi: “Sürdürülebilirlik uygulamaları-
mızın EcoVadis tarafından takdir edilmesi, 
ATA Freight olarak bize gurur veriyor. 
Bronz Takdir Madalyası’nı bir kez daha 

almak, dünyamızı ve doğal kaynakları-
mızı korumaya odaklanan uygulamaları 
benimsediğimizin bir göstergesidir. Hem 
karbon ayak izimizi hem de müşterilerimi-
zin karbon ayak izini en aza indiren ileri 
teknolojilerden yararlanmayı en önemli ve 
sürekli öncelik haline getirdik. Küresel ti-
caret faaliyetlerinde kullanılan tüm ulaşım 
yöntemlerinin yüksek karbon emisyonları 
ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde, teda-
rik zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin 
sağlam sürdürülebilirlik uygulamalarına 
dahil olmalarını çok önemsiyoruz.”

U
TİKAD, Uluslararası Taşıma İşleri 
Organizatörleri Dernekleri Federasyonu’nda 
(FIATA) yeni görevler üstlenmeye devam 
ediyor. UTİKAD Eski Yönetim Kurulu Başkanı 

Turgut Erkeskin’in FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre 
Eldener’in FIATA Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi 
görevlerinin ardından UTİKAD İnovasyon ve E-Ticaret 
Odak Grubu Üyesi, Transorient Yönetici Ortağı Nil 
Tunaşar, FIATA Bilgi Teknolojileri Danışma Konseyi 
(ABIT) Başkan Yardımcısı seçildi.

D
HL Express Türkiye, toplam 100 
milyon euroya varan yatırımlarıyla 
hizmet noktalarının sayısını ve 
kapasitesini artırmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda, 388.7 bin euroluk yatırımla 
hayata geçirilen Yenibosna’daki yeni “DHL 
Service Point” 22 Haziran’da hizmete girdi. 
DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç 
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yeni 
“DHL Service Point” için genel müdürlük 
binasının İstanbul Havalimanı’na taşınmadan 

önce bulunduğu Güneşli-Yenibosna bölgesinin 
özellikle seçildiğini belirtti. Yenibosna gerekse 
çevre bölgelerdeki müşterilerine yakın olmayı 
hedeflediklerini ifade eden Tonguç, “Yeni 
hizmet noktamızla bölgedeki varlığımızı 
sağlamlaştırmayı ve müşterilerimizin 
taleplerini en hızlı şekilde yanıtlamayı 
amaçlıyoruz. Sadece İstanbul değil, tüm 
Türkiye’yi kapsayan yeni hizmet merkezi ve 
tesis yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de 
sürecek” dedi. 

Nil Tunaşar’a 
FIATA’dan önemli görev 

DHL Express Yenibosna’da yeni merkezini açtı

KPMG ve TIRPORT, 

çevre ve gelecek 
için projeler 
geliştirecek
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EVOLOG LOJISTIK ÇATALCA’DA YENI ANTREPO AÇTI

D
ünya genelinde bozulabilir ürün 
taşımacılığının üst sınırlarını 
belirlemek ve tedarik zinciri 
çözümlerini geliştirmek amacıyla 

kurulan Perishable Logistics Network’ün 
(PLN) kurucu üyeleri arasında yer alan 
Globelink Ünimar, bozulabilir ürün 
taşımacılığı çözümleri ile dünyanın birçok 
bölgesine lojistik hizmeti sunuyor. Bozulabilir 
ürün taşımacılığı ile ilgili açıklamada 
bulunan Globelink Ünimar Hava Kargo 
Direktörü Banu Mankut, “Taze ya da 
dondurulmuş sebze ve meyve; taze ya da 
dondurulmuş et ve balık, bitkiler, çeşitli 
çiçekler ve yumurta başta olmak üzere birçok 
ürünü güvenli bir şekilde müşterilerimizin 
istediği her noktaya ulaştırıyoruz. Soğuk 
zincirin ürün sevkiyatından teslimatına 
kadar olan süreçte bozulmaması en önemli 
kriterlerden bir tanesi. Hassas ve raf ömrü 
kısıtlı ürünlerin lojistik operasyonlarını 
gerçekleştirirken uluslararası standartlara 
uygun paketleme ve depolama hizmetlerini 
gerçekleştiriyor, ürünlerin özelliklerine 
uygun araç ve konteynerleri kullanıyoruz. 
Bozulabilir ürün taşımacılığında zamanla 
yarışıyoruz. Sunduğumuz hizmetler ile 
bir orkideyi, tonlarca taze meyve ya da 
sebzeyi, et, balık ve dondurulmuş gıda gibi 
hassas ürünleri istenilen her lokasyona hızlı 
ve güvenli biçimde ulaştırmak mümkün. 
En kısa zamanda ürünlerin tazeliğinden 
ödün vermeden müşterilerimizin lojistik 
ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz” dedi.

EvoLog Lojistik, Çatalca’da hizmet verecek 26 bin metrekarelik 
lojistik merkezinin ilk adımını attı. Firma Muratbey gümrüğüne bağlı 
antreposunu hizmete açtı. EvoLog Lojistik Yurtiçi Operasyonlar Genel 
Müdür Yardımcısı Özer Aydın, “EvoLog karayolu ithalat taşımalarında 
İskandinavya, Doğu Avrupa ve Balkanlar, İberya ve Fransa, Kuzey 
Afrika, İtalya, Benelux, Almanya, Büyük Britanya, Azerbaycan ve 
Gürcistan trafiklerinin tamamında sektörün 
iddialı oyuncuları arasında. Yeni antrepomu-
zu uçtan uca hizmet konusunda bizleri daha 
güçlü hale getirecek. Farklı sektörlerdeki 
perakende müşterilerimize ithalat taşımaları, 
entegre şekilde stok yönetimi, sipariş hazır-
lama, iade yönetimi, katma değerli hizmetler 

ve yurt içi dağıtım hizmetleri veriyoruz. Aynı tesiste Antrepo hizmeti 
almak, bu müşterilerimizin etkinlik ve verimliliğini arttıracağını düşü-
nüyoruz. Yeni Antrepomuzun açılışı, kısa süre sonra hizmete alacağı-
mız 26.000m2’lik Çatalca Lojistik Merkezi’mizin ilk adımıydı. Çatalca 
Lojistik Merkezi’mizi antrepomuzun yanı sıra izinli gönderici, izinli alıcı 
statüsünde operasyon yapacağımız aktarma merkezlerimiz, hem yurt 

içi e-ticaret hem de yurtdışı e-ihracat süreç-
lerini tek bir noktadan yönetebileceğimiz bir 
fullfilment merkezi haline getiriyoruz. Farklı 
sektörlere vermiş olduğumuz e-ticaret lojis-
tiği hizmetlerimizi, otomasyon yatırımları ile 
daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” İfade-
lerinde bulundu.

P
egasus Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Mehmet 
Nane, Uluslararası Hava Yolları 
Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralarak 
IATA’nın ilk Türk başkanı oldu. Nane, 
Haziran 2023’e kadar görevini sürdürecek. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet T. 
Nane, “Havacılık sektörünün çok zorlu bir 
krizden çıktığı böyle bir zamanda, bu önemli 
sorumluluğu devralmak ve IATA’nın ilk 
Türk başkanı olmak benim için büyük bir 

gurur. Bu gururun en önemli sebebi ise Türk 
sivil havacılığının geldiği noktayı temsil 
ediyor olması” dedi. Havacılık sektörünün 
mevcut durumunu değerlendiren Mehmet 
T. Nane, “Havacılık sektörü; pandemi 
sonrası toparlanma çabalarını sürdürürken, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik 
gibi alanlarda da net ve kararlı adımlar atıyor. 
Sadece turizmin değil, diğer birçok sektörün 
de destekleyicisi olan havacılık sektörünün 
sürdürülebilir gelişimi için hepimize 
büyük görevler düşüyor. IATA olarak, 
önümüzdeki 1 yıl boyunca, dünyanın seyahat 
ve ticarete yeniden açılması yönündeki 
ivmeyi sürdürmenin yanı sıra; yaklaşan 
ICAO Meclisi’nde CORSIA’yı desteklemek, 
‘2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’na 
giden yolu iyileştirmek ve IATA üyesi hava 
yollarının sektörde kadın temsilini 2025 
yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25’e 
kadar artırması için oluşturulan ‘2025’te 
25’ girişimine katılımı genişletmek dahil 
olmak üzere çok dolu bir gündemimiz var. 
Öncelikli hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 
sektörümüzü daha da ileriye taşımak için, 
tüm üyelerimizle birlikte var gücümüzle 
çalışacağız” şeklinde konuştu.

M
ayıs 2021’de Aykargo olarak 
yalnızca İstanbul’da başlayan 
yolculuğuna, Eylül 2021’de Sendeo 
adıyla 16 ille devam eden ve Şubat 

2022’de operasyonunu Türkiye’nin tamamına 
taşıyan Sendeo’nun büyüme yolculuğu 
devam ediyor. Geçen yılın mayıs ayına göre 
istihdamını 6 kat artıran marka; bugün 8 
transfer, 5 dağıtım merkezi ve 1.000’den 
fazla teslimat noktasıyla lojistik sektörünün 
yenilikçi, sürdürülebilir ve teknolojik markası 
olmaya devam ediyor. Yeni bir girişimin bu 
kadar kısa sürede yaygınlaşmasının önemli 
bir başarı hikayesi olduğunu belirten Sendeo 
Genel Müdürü Özgün Şahin, “Henüz çok 
genç ve yolun başında bir markayız. Birincil 
önceliğimiz ve hedefimiz müşterilerimiz 
nezdinde kalite ve tercih edilme anlamında 

öncü marka olmak. Bunun için de müşteri 
deneyimini en üst seviyeye taşımamız 
gerektiğini biliyoruz. İnsan kaynağımız, 
teknolojimiz ve operasyonel kalitemizle 
yatırımlarımıza devam ediyor, bunun 
paralelinde de istihdamımızı artırıyoruz. 169 
kişilik ekiple başladığımız yolculukta 1 yılda 
istihdamımızı 6 kat arttırdık. Yıl sonuna kadar 
2.500 çalışana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 

Mehmet T. Nane 
IATA’da Başkanlık görevini devraldı

Sendeo istihdamı bir yılda 6 kat artırdı 

Globelink Ünimar 
bozulabilir ürün 
taşımacılığında 

hizmetlerini 
sürdürüyor





dünyadan
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U
PS, İGA İstanbul Havalima-
nı’ndaki merkezinin kapa-
sitesini artırmak için yeni 
bir yatırım kararı aldı. UPS 

Türkiye’nin operasyonel kapasitesini 
iki katına çıkaracak yatırım ile merkeze 
8.000 metrekarelik bir paket tasnif ve 
teslimat tesisi eklenecek. İGA İstanbul 
Havalimanı’ndaki merkezinin faaliyete 
geçmesinin ardından 2021 yılının son 
çeyreğinde de Boeing 767 tipi uçağı Tür-
kiye’deki ihracat operasyonlarına dahil 
eden ve haftanın 6 günü İstanbul-Köln 
arası sefer yapmaya başlayan şirket, 
ihracat kapasitesini ise 2018 yılından bu 
yana 10 kat artırdı.

Şirketin yatırım kararı ile ilgili 
konuşan UPS Doğu Avrupa Bölgesi 
Başkanı Kim Ruymbeke, “İlk ger-
çekleştirdiğimiz ve sonrasında onu 
takip eden havalimanı yatırımlarımız 
sayesinde, Türkiye’deki ihracatçıların 
gönderilerinin, tüm dünyada UPS 
operasyonlarının bulunduğu 220 ülke 
ve bölgeye daha hızlı ve daha verimli 
bir bağlantı ile ulaşmalarını sağlıyoruz. 
Sınır ötesi ticaret, ekonomik büyümenin 
motoru olmaya devam edecek. Sonuç 
olarak, ekonomiler daha etkileşimli 
hale gelirken aynı zamanda güveni-
lir küresel ağlar arıyor. İGA İstanbul 

F
edEx Express China şirketinden 
yapılan açıklamaya göre, FedEx 
Express, Çin ile Avrupa arasındaki 
taşıma hizmetlerine katkı sağla-

mak amacıyla Beijing ile Paris arasında yeni 
bir nakliye uçuş hattını yürürlüğe soktu. 
FedEx Express China, havayoluyla ekspres 
teslimat hizmetlerinin geliştirilmesi saye-
sinde FedEx’in şimdi Çin ile Avrupa arasın-
da ticaretin büyümesini daha fazla destek-
leyebilecek duruma geldiğini açıkladı. 

Şirketin Asya-Pasifik, Ortadoğu ve 
Afrika Bölge Başkanı Kawal Preet, yeni ha-
vayolu hattının her iki tarafın ithalatçılarına 
ve ihracatçılarına daha esnek tedarik zincir-
leri oluşturma ve yeni pazarlara daha kolay 
açılma olanağı sağlayacağını belirtti. Yeni 
hatta, Beijing ile Paris arasında, Japonya’nın 

ç

ç

UPS İstanbul Havalimanı’ndaki 
yatırımlarını artırıyor

FedEx, Beijing ile Paris arasında 
yeni bir hava köprüsü kuruyor 

Havalimanı’ndaki yatırımımız, Avrupa 
ağımıza yönelik daha geniş yatırımları-
mızın bir parçası konumunda. Buradaki 
faaliyetimiz, artan e-ticaret ve e-ihracatın 
taleplerini karşılamak için hayati önem 
taşıyor. Yeni genişlememiz, Türkiye’deki 
KOBİ’lerin dünyaya daha fazla entegre 
olmalarına destek olacak” dedi.

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak 
Kılıç ise şunları söyledi: “Türkiye’de aynı 
anda yurt içi ve yurt dışı kargo hizmeti 

Osaka kentine de ara iniş yaparak gidip ge-
len Boeing 777 uçakları işleyecek. Toplam-
da 10 gidiş-geliş kargo taşıma uçuşu her 
hafta salı ile cumartesi arasında çalışacak. 

Söz konusu işlem, Çin ile Avrupa ara-
sındaki haftalık kargo taşıma kapasitesini 
400 ton artırarak müşterilere sevkiyatlarını 
organize edebilmeleri açısından daha es-
nek bir takvim ve daha yüksek bir kapasite 
sunacak.  

Aslında FedEx her hafta Çin anakarası-
na gelen ve giden 300’ü aşkın sayıda uçuş 
yapıyor. Bu performans Guangzhou’daki 
Asya-Pasifik merkezi, Shanghai’deki ulus-
lararası kargo ve ekspres teslimat mer-
kezi ve Beijing, Shanghai, Guangzhou ve 
Shenzhen’de bulunan dört büyük uluslara-
rası istasyonu sayesinde gerçekleşiyor.

sunan, deniz, hava ve karayolunu kulla-
nan bunun yanı sıra depoculuk hizmeti 
veren tek lojistik şirketiyiz. Türkiye’de 
ihracat potansiyeli anlamında önemli 
fırsatlar görüyoruz. Kayda değer bir artış 
gösteren ihracatın gelişiminin bir parçası 
olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin ve 
insanımızın yarattığı değere güveniyoruz. 
Bölgenin en hızlı büyüyen pazarlarından 
Türkiye’de tüm yatırım fırsatlarını değer-
lendirmeye devam edeceğiz.”
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İHRACATIN BAROMETRESI9 

Karsan, Kuzey Amerika 
pazarına Kanada’dan 

giriş yaptı
Karsan, Avrupa’da elektrikli minibüs 

pazarının iki yıl üst üste lider modeli olan 
e-JEST ile Kuzey Amerika pazarına giriş 
yaptı. Kanada’nın Saint John şehrine, 
Karsan’ı, distribütörü Damera iş birliğiyle 
yapılan teslimat ile e-JEST modeli Kuzey 
Amerika’da 6 metre (20 fit) boyunda 
yolcu taşıyacak alçak tabanlı ilk elektrikli 
minibüs olarak hizmete başlıyor. Saint 

John şehrinde hizmete girecek 
e-JEST’ler için gerçekleştirilen 
teslimat törenine, Kanada Çevre 
ve İklim Değişikliği Bakanı Gary 
Crossman, Saint John Belediye 
Başkanı Donna Reardon, 
Karsan İhracat Genel Müdür 
Yardımcısı Deniz Çetin, Damera 
Bus CEO’su Raj Mahadeo, Saint 
John meclis üyeleri, çok sayıda 
basın mensubu ve projenin 

hayata geçirilmesini sağlayan Karsan ve 
Damera firmalarının üst düzey yöneticileri 
katıldı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Karsan CEO’su Okan Baş, Avrupa’dan 
sonra Kuzey Amerika’yı da hedef pa-
zar olarak belirlediklerini ifade ederek, 
“Küresel alandaki iş birliklerimizi strate-
jimiz doğrultusunda Kuzey Amerika’da 
Kanada ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda 
geçtiğimiz yıl Damera ile imzaladığımız 
distribütörlük anlaşmasının ardından, 
ilk e-JEST teslimatımızı gerçekleştirdik 
ve bir kez daha Karsan olarak ilke imza 
attık. Eylül ayında, Kanada’nın Saint John 
kentinde yolcu taşımaya başlayacak olan 
Karsan e-JEST, Kanada’nın 20fit boyunda 
toplu ulaşım hizmeti sunan alçak tabanlı 
ilk elektrikli minibüsü oldu. Saint John 
kentine teslim ettiğimiz e-JEST ile, Kar-
san olarak, Kanada’nın toplu ulaşımda 
elektrikli dönüşümüne öncülük etmekten 
mutluluk duyuyoruz.  Karsan e-JEST ile 
birlikte elektrikli ürün gamımızın Kuzey 
Amerika pazarında önümüzdeki dönemde 
etkin bir şekilde yer almasını hedefliyor 
ve bu yöndeki çalışmalarımızı tüm hızıyla 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

Depo ve raf sistemleri alanında küre-
sel çapta projelere imza atan Temesist 
Şirketler Grubu, kendi bünyesinde 
geliştirdiği akıllı depo sistemleriyle özel-
likle ihracatta hedef büyüttü. Halihazırda 
55 ülkeye ihracat yapan şirket, yeni 
geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerle bu yıl 
Fransa, Suudi Arabistan, Norveç, Hindis-
tan ve Güney Amerika başta olmak üzere 
10 yeni ihracat pazarında var olmak 
istiyor. 520 kişinin istihdam edildiği Teme-
sist, 2023’e de yeni yatırımlarla girmeyi 
hedefliyor.

Gelecek dair planlarına ilişkin 
açıklamalarda bulunan Temesist Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, “Üreti-
min ve ihracatın artmasına paralel olarak 
büyüyen depolar artık çok daha büyük 
ve çok daha yüksek. İnşa ettiğimiz tüm 
depolarda pro-
jeden, üretim ve 
montaj süreçlerine 
kadar en ileri müh-
endislik yöntem-
lerini kullanıyoruz. 
Sektörümüzde 
en çok müh-
endis istihdam 
eden firmayız. 
Çalışmalarımız ül-
kemizdeki teknik üniversiteler ile İngiltere, 
Almanya, Kanada ve Hollanda’daki resmi 
kurumlardan onaylı. Depo mühendisliği 
dahilinde ayrıca tamamı kendi tasarımımız 
ve üretimimiz olan insansız akıllı depoları 
ve 1,5 ton yükü raflar arasında taşıyan 
mekik robotları kendi fabrikamızda üreti-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Depolarda kullanılan robotların üreti-
mine de değinen Gül, konusu robotların 
daha önce İtalya’dan alındığını, şu anda 
ise motor hariç tüm üretimin Türkiye’de 
yapıldığına dikkat çekti. 2023’e yeni 
yatırımlarla gireceklerini de aktaran Gül, 
İstanbul ve Bilecik’te toplam 50 milyon 
TL’ye mal olacak yeni fabrika yatırımı 
yapacaklarını bildirdi.

Türkiye’de 37 ilde 250’ye yakın 
noktada hizmet veren Kahve Dünyası, 
paralel olarak yurt dışı yatırımlarına 
da devam ediyor. Yurt dışında 14’üncü 
mağazasını Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
açan Kahve Dünyası, Dubai City Center 
Mirdif’te misafirlerine hizmet vermeye 
başladı. Türkiye’de 250’ye yakın, yurt 
dışında ise noktada misafirlerine hizmet 
verdiklerini söyleyen Kahve Dünyası 
Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, Dubai’deki 
yeni mağazaları ve yurt dışı yatırımları 
hakkında bilgi verdi. Körfez ülkelerinin 
yanı sıra ABD ve Uzakdoğu gibi rotaları 
da radarlarına aldıklarını söyleyen 
Altınkılıç, “Yurt dışındaki ilk mağazamızı 
2011 yılında Londra’da açtık. Romanya, 
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Dubai’de 
yeni açılan ikinci mağazamız ile birlikte 
yurt dışında 14 noktada misafirlerimize 
hizmet veriyoruz. Pandeminedeniyle 
son iki yılda yurtdışına odağımızı biraz 
yavaşlatmak durumunda kalsak da ABD, 
Avrupa, Uzakdoğu’ya açılmak gibi 
planlarımız ajandamızda yer alıyor” dedi.

Dubai’deki yeni mağazalarını yurt 
dışındaki bazı noktalarında olduğu 
gibi masterfranchise olarak hizmete 
açtıklarını belirten Altınkılıç, şunları 
kaydetti: “Sektörde pek çok özelliğimizle 
ayrışıyoruz çünkü konsept gereği ben-
zersiz bir mağazacılık deneyimi sunuyor-
uz; kahveden çikolataya, dondurma, unlu 
mamullerimizle ve paketli ürün gamıyla 
bini aşkın çeşitle servis veriyoruz. Ürün-
lerimizi kendimiz üretiyor, kaliteden asla 
taviz vermiyoruz ve en iyi ham maddeleri 
kullanıyoruz. Değişen tüketici taleplerine 
üretici kimliğimiz ile hızlı cevap vererek 
beklentiyi en üst düzeyde karşılamayı 
hedefliyoruz. Ürünlerimizin neredeyse 
tamamı İstanbul’dan gönderiliyor, 
bu sayede Dubai’deki misafirlerimize 
Türkiye’de sunduğumuz pek çok çeşidi 
aynı lezzet ve kalitede ulaştırabiliyoruz.”

Altınkılıç, 2025 yılına kadar Türkiye’de 
500, yurt dışında ise 200 mağaza 
açmayı hedeflediklerini bildirdi.

OTOMOTİV DEPOLAMA VE 
RAF SİSTEMİ GIDA 

Kahve Dünyası 
Dubai’de mağaza açtı

Temesist ihracat listesine 
10 ülke ekleyecek 
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UTİKAD Yönetim Kurulu  Başkanı
aysem.ulusoy@atcgrup.com.tr

PerspektifLojistikAYŞEM ULUSOY

P
andemi süreci ile lojistik sektörü farklı krizlerle baş etmeye 
çalıştı ve 2021 yılı itibarıyla sektörü bu krizlerden en çok 
yüksek maliyet artışlarına sebebiyet veren konteyner ve 
küresel tedarik zinciri krizleri zor durumda bıraktı. Salgın 

sonrası denizyolu taşımasında kullanılan konteynerlerin dünyanın 
belli başlı limanlarında birikmiş olması ve bu konteynerlerin 
yeniden sisteme dahil edilememesi küresel bir konteyner sorunu 
yaşanmasına neden oldu.  Konteyner tedariki ile başlayan sorunlar, 
navlun fiyatlarındaki artışlarla devam etti ve bugün sektörümüz 
hala yüksek navlun fiyatlarıyla karşı karşıya. 2021-2022 yılı 
denizyolu taşımacılığında mücadele edilen en güncel sorunun 
hala yüksek navlun fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm bu 
sorunlara rağmen pandemi sürecinden diğer modlara göre daha 
az etkilenen taşıma modunun denizyolu taşımacılığı olduğunu ve 
hızlı bir toparlanma süreci yaşadığını görmekteyiz.

Çin’in üretim kapasitesindeki düşüş sebebiyle konteyner 
gemilerinin seferlerinde yaşanan aksaklıklar ve dünyanın ilk 
10 limanı listesinde başı çeken ülkelerin limanlarının düşük 
kapasiteler ile hizmet vermesine rağmen denizyolu bağlantılı 
taşıma operasyonlarındaki süreç daha iyi yönetildi. Söz konusu 
toparlanmaya verilerle baktığımızda, 2021 yılında denizyolu 
ticaretinin küresel ticaret hacmi 380 milyar dolar civarında, 
Türkiye’nin bu rakamdan aldığı pay ise yüzde 5’tir. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Clarksons 
Research’ün 2022 Ocak ayı yayınında dünya deniz yolu yük 
taşımalarının 2021’de yüzde 3,6 arttığı tahmin edilmektedir. 

UNCTAD tarafından hazırlanan “Review of Maritime 
Transport 2021” raporu ise koronavirüs pandemisinin denizyolu 
taşımacılığını sekteye uğrattığını ancak bu kesintinin beklenen 
kadar dramatik gerçekleşmediğine işaret ediyor. 2020 yılı 
ilk yarısında kesintiye uğrayan bu taşımacılık türü yılın ikinci 
yarısında toparlanmaya başlayınca, geride bıraktığımız 2021 
yılında mal ticareti ve dünya üretimindeki toparlanmaya paralel 
olarak denizyolu ticareti %4,3 oranında artış gösterdi. Orta 
vadeli görünüm denizyolu taşımacılığı açısından olumlu bir 
tablo yaratıyor ancak ülkemiz açısından bahsedilen küresel 
toparlanmadan yeteri kadar pay alabilmek için iyileştirmelere 
odaklanmamız ve teknolojik dönüşüme en hızlı şekilde adapte 
olmamız gerekiyor.

2020 yılında dünyada taşınan yüklerin hacim olarak yaklaşık 
%89’u denizyolu ile gerçekleşmiştir. Ülkemizde 2020 yılında 
hacim olarak ithalat amaçlı taşınan yüklerin yaklaşık %94’ü, 
ihracat amaçlı taşınan yüklerin yaklaşık %82’si denizyolu ile 
gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında küresel bazda denizyolu ile 
yapılan yük hacminin son yarım yüzyılda 20 kat büyüdüğü 
görülmektedir.

Denizyolu ticaret hacmimizdeki yakın zamandaki rakamlara 
baktığımızda ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı 
verilerde, 2022 Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen yük 
miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 47 
milyon 592 bin tona yükseldiği, elleçlenen konteyner miktarının 
ise değişmeyerek 1 milyon 71 bin TEU olarak gerçekleştiğini 
görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayında elleçlenen yük miktarının yüzde 
7,2, konteyner miktarının da yüzde 3,2 artış yaşadığını göz 
önünde bulundurursak son beş aylık dönemin rakamlara pozitif 
bir yansıması olduğunu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapanan 
limanlar ve değişen rotaların denizyolu ticaret rakamlarımıza 
negatif bir tesir yaratmadığını söyleyebiliriz.

Toplamda farklı özelliklere sahip 180 adet limanımız 27 tanesi 
konteyner limanı olarak faaliyet göstermektedir. Haydarpaşa, 
Derince, İzmir, Bandırma, Mersin, Samsun, İskenderun, Tekirdağ, 
Zonguldak, Yılport, Evyap, DP World ve Nemport Limanları 
olmak üzere 13 adet limana demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. 
Bu durum taşıma modları arasında yeteri kadar entegrasyonu 
gerçekleştiremediğimizi gösteriyor.

Coğrafi bakımdan bir yarımada olan Türkiye, jeopolitik olarak 
Avrupa, Asya ve Afrika’nın kavşak noktasında yer alması ve liman 
altyapıları sayesinde transit konteyner taşımacılığını çok daha 
yukarılara çıkarabilecek potansiyelde bir ülkedir. Lojistik sektörü 
açısından bu potansiyelin artırılması, mevcut sorunların çözümü ve 
gelişim alanlarının tespiti ile mümkün olacaktır.

Denizyolu taşımacılığının önündeki engellere ve mevcut 
potansiyelden yeterince yararlanılamamasının nedenlerine 
baktığımızda ise birkaç başlık altında değerlendirmek mümkündür. 
Gümrük süreçlerinde basitleştirmelerin sağlanamaması, Türk 
limanlarının üçüncü ülkeler arası taşımalarda ciddi bir aktarma 
limanı olarak kullanılamaması ve liman altyapı ve bağlantılarının 
yeterince gelişmemiş olması sayılabilir.

Çözüm için ise söyleyebileceklerimiz arasında ilk olarak uzun 
yıllardır vurguladığımız gibi demiryolu ağının lojistik merkezlere 
bağlanmasını sağlayacak altyapı yatırımlarının yapılmasıdır. 
Özellikle ihracat limanlarının demir yolu bağlantıları tamamlanmalı, 
demiryolu bağlantısı olan limanların kapasiteleri genişletilmeli ve 
dünya konjonktürü dikkate alınarak yeni limanların inşa edilmesi 
yönünde planlamalar yapılmalıdır. İntermodal taşımacılıkla daha 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşmamız gerekmektedir. Özellikle 
Yeşil Mutabakat gibi ticaretimizi etkileyecek bir dünya vizyonu 
var önümüzde ve bizim de bu süreçlere hızla uyum sağlamamız 
gerekmektedir. Karbon salınımını azaltacak teknolojik gemilere 
yatırımlar yapılmalı ve bu yatırımlar teşviklerle desteklenmeli, yeşil 
liman uygulamalarının sayısı artırılmalıdır.

DENİZYOLUNDA GÜÇLÜ 
JEOPOLİTİK AVANTAJA SAHİBİZ
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U
laştırma, Türkiye’nin temel taşıdır ve 
bireylerin, hizmetlerin ve malların serbest 
dolaşımını sağlamak için hayati öneme 
sahiptir. Ulaştırma, aynı zamanda, ekonomiye 

önemli bir katkı sağlamaktadır. Türkiye demiryolu ile 
yük taşımacılığının geleceğini büyük olasılıkla, liman ve 
lojistik terminallerine getirilip getirilmeyeceğine bağlı 
olacaktır. 

Demiryolu ve denizyolu yük taşımacılığı, ‘yeşil’ bir 
çözüm olarak kabul edilmektedir. Karayolu araçlarına 
göre daha az yakıt salınımı nedeniyle çevreci bir seçenek 
olarak değerlendirilmektedirler.  Demiryolu ve deniz 
taşımacılığı, taşınan kilometre ve birim başına en düşük 
emisyona sahipken, havacılık ve karayolu taşımacılığı 
önemli ölçüde daha fazla emisyona sahiptir. Bu nedenle, 
yük taşımacılığını daha verimli ve fosil kaynaklarına daha 
az bağımlı hale getirmek zorunludur. 

Türkiye için karayolu, demiryolu, denizyolu ve 
limanları kapsayan “kombine taşımacılık” ile ulaştırma 
ağının tanımlanması ve değerlendirilmesi önemlidir. 
Liman ve lojistik terminallerine ilişkin mevcut ortam 
kurumsal ve taşımacılık pazarı bakış açısından hızla 
değişmektedir. Bu değişiklikler limanlar için şimdiden 
önem kazanmış ancak iç bölge lojistik terminaller için 
etkileri daha sınırlıdır. Bunların önümüzdeki yıllarda 
gelişimi, Türkiye’de demiryolu ile yük taşımacılığının 
geleceği açısından belirleyici olacaktır.

Türkiye’nin limanları ve lojistik terminalleri önemli 
yük trafiği üretim noktalarıdır. Artan ticaret hacmi ve 
ekonomik gelişme, Avrupa’da, Batı ve Orta Asya’da 
ve Akdeniz havzasında ulaştırma talebini de sürekli 
artıracak, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Kafkaslar, Akdeniz, 
Ege ve Karadeniz arasındaki bağlantıda önemli bir rol 
oynayacaktır.

Türkiye’nin ulaştırma politikası; tüm ulaştırma 
modlarını (karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu) 
kullanan entegre ağlar aracılığıyla yurt genelinde 
insanların ve malların sorunsuz, verimli, güvenli 
ve serbest dolaşımını sağlamayı amaçlamalıdır. 
Sürdürülebilir ve yenilikçi ulaşım araçlarının uygulanması, 
Türkiye’nin enerji ve iklim hedeflerinde de önemli bir rol 
oynamaktadır. Toplumuzun giderek daha hareketli hale 
geldikçe, Türkiye politikası, başlıca zorlukların üstesinden 
gelmek için ulaşım sistemlerini desteklemelidir.

Küresel ulaşım talebi hızla artıyor. Mevcut eğilimler 
göz önüne alındığında, yük faaliyetleri 2050 yılına 
kadar iki katından fazla olacaktır. Bu tür bir büyüme, 
sosyal ve ekonomik ilerlemenin bir göstergesidir, ancak 
beraberinde daha fazla enerji talebini ve artan CO2 
emisyonlarını ve atmosferik kirleticileri de beraberinde 
getirmektedir. 

Demiryolu taşımacılığı, iddialı iklim hedeflerine 
ulaşmanın ve sürdürülebilir mal taşımacılığının 
anahtarıdır. Yük trenleri enerji açısından verimli, 
uygun maliyetli ve sessiz olmalı ve aynı zamanda daha 
yüksek derecede bir otomasyon sağlamak için dijital 
teknolojiden kapsamlı bir şekilde yararlanmalıdır. 

Uluslararası ticarette rekabetin artması ile 
birlikte taşımacılık ve lojistik faaliyetleri önem 
kazanmış, operasyonların hızlı ve ekonomik olarak 
gerçekleştirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Gümrük 
geçişlerinin kolaylaştırılması, yasal düzenlemeler 
ve standartlaşma çabaları, taşıma türleri arasındaki 
koordinasyonun artmasına, dolayısıyla kombine 
taşımacılık anlayışının gelişmesine ön ayak olmuştur. 

Küresel ticaret hacminin artması ve hızlı teknolojik 
gelişmelerle birlikte uluslararası taşımacılık uygulamaları 
hızla kombine taşımacılık anlayışına dönüşmektedir.  
Günümüzde işletmeler (ithalat ve ihracatçılar) dünya 
pazarına ulaşmak için taşımacılık hizmetlerinden 
faydalanmak zorundadır. İşletmelerin rekabet 
avantajlarını korumak için ürünlerini müşterilerin kapısına 
kadar taşıyacak ekonomik çözümlere ihtiyacı vardır. 

Kombine taşımacılık, birçok yönden işletmelere 
yardımcı olduğu gibi taşıma birim maliyetinin 
düşürülmesi konusunda da, en iyi seçenek olarak 
görülmektedir. Kombine taşımacılık, taşıma sistemi 
içinde bulunan hava, kara, deniz ve demir yolu taşıma 
teknolojisinde yeni bir dönemi başlatmış, farklı eşya 
guruplarının birleştirilerek homojen hâle dönüşümünü 
sağlamıştır.

Türkiye’nin, Asya-Afrika-Avrupa ulaşım ağı üzerindeki 
stratejik coğrafi konumundan dolayı, mal taşımacılığı 
stratejik ve temel bir sektör haline gelmiştir. Bu durum, 
aynı zamanda diğer ülkelerle olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel ilişkiler açısından da bir araç niteliğindedir.

Türkiye, demiryolu ve denizyolunu limanlarında 
kolaylıkla buluşturmalıdır.

DEMİRYOLU DENİZYOLUYLA 
LİMANLARDA BULUŞUYOR

GeleceğimizdirDemiryolu
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ ERCAN GÜLEÇ
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T
urkish Cargo, farklı hız kategori-
lerindeki 3 yeni hizmetini hayata 
geçirdi. Dinamik marka, iş süreç-
lerine en iyi şekilde entegre ede-

rek hayata geçirdiği; TK SMART, TK PRE-
MIUM ve TK URGENT” hizmetleriyle, 
uygun maliyet avantajı, esneklik, ayrıcalık 
ve yüksek hızlı gönderim imkânı sağlıyor. 

Genel kargo gönderileri için geliştirilen 
TK SMART, maliyet avantajıyla tasarruf 
imkanı sağlıyor. Rutin taşımalarda en çok 
tercih edilen bu hizmet ile gönderiler, ağır-
lık ve boyut sınırı olmadan taşınıyor.

Genel kargo gönderileri için geliştiri-
len TK SMART sunduğu uygun maliyet 
avantajıyla tasarruf imkânı sağlıyor. Rutin 
taşımalarda en çok tercih edilen bu hizmet 
ile gönderiler; ağırlık ve boyut sınırı olma-
dan taşınıyor. 

Kısa seyahat süresi gerektiren önemli 
gönderiler TK PREMIUM’un ayrıcalıklı 
dünyasıyla kısa opsiyon süresi, minimum 
bağlantı ve hızlı teslimat garantisiyle ka-
bul ediliyor. TK PREMIUM kapsamında 
işleme alınan gönderilerin taşıması; FAB 
(Flown as booked) olarak hiç vakit kaybet-
meksizin gerçekleştiriliyor. Yüksek önceli-
ğe ihtiyaç duyan acentelere özel geliştirilen 
bu hizmet aynı zamanda; kapalı kargo 
uçuşlarında 300 kilograma kadar kapasite 
garantisi ve operasyonel süreçlerde yüksek 
öncelik sunuyor.

Aciliyeti olan son dakika gönderileri 
için sektördeki en hızlı çözümü sunan TK 
URGENT; kapasite garantisi, en iyi opsi-

Turkish Cargo, farklı hız 
kategorilerindeki TK SMART, 
TK PREMIUM ve TK URGENT 
hizmetlerini hayata geçirdi. 

yon süresi, minimum bağlantı ve mümkün 
olan en kısa seyahat süresi ile gönderim 
yapma imkânı sağlıyor. TK URGENT hiz-
metiyle gönderiler; FAB (Flown as booked) 
olarak ve belirli şartlar ve koşullar altında 
%100 ücret iade garantisiyle taşınıyor.  Bu 
hizmete özel olarak geliştirilen “TK Urgent 
Team” ise; 7/24 ulaşılabilir olmakla birlikte 
rezervasyondan satış sonrasına kadar süreç 
takip özelliği sunuyor.

Hızla gelişen lojistik ekosisteminin 
merkezinde yer alan hava kargo taşıyıcısı 

SHOPEE ILE E-TICARET KÖPRÜLERI KURUYOR
Küresel tedarik zincirinin 
sürdürülmesinde önemli bir paya sahip 
olan Turkish Cargo, Singapur merkezli 
e-ticaret platformu Shopee ile hava kargo 
köprüleri kurarak stratejik partnerliğini 
güçlendirdi. Turkish Cargo ve Shopee 
arasında kurulan iş birliği sayesinde 
tüm dünyadaki markaları, müşterileri 
ve satıcıları birbirine bağlayan güçlü 
bir lojistik ağ oluşturularak; dijital çağı 
benimseyen milyonlarca tüketiciye çok 
daha hızlı, kesintisiz ve kolay alışveriş 
yapma imkânı sunulacak.
Turkish Cargo Asya ve Uzak Doğu Satış 
Başkan Yardımcısı Tarık Parlak, “Shopee 
ile olan güçlü ortaklığımızı yeni bir 
düzeye taşımaktan mutluluk ve heyecan 

duyuyoruz. Geniş uçuş ağımız ve birinci 
sınıf hizmetimizle Shopee’nin büyümesini 
desteklemeye devam edeceğiz. İş 
birliğimizin aynı zamanda Turkish 
Cargo’nun e-ticaret taşımacılığını daha da 
ileriye taşımasını umuyoruz” dedi. Shopee 
Lojistik Servisi Yöneticisi (SLS) Terry Xie 
ise, “Bu yeni iş birliği, Shopee’nin yüksek 
hacimli pazarlardaki güçlü büyüme 
ivmesini daha da hızlandırmak için 
gerçekleştirdiği bir stratejik girişimdir. Bu 
heyecan verici iş birliğiyle birlikte Shopee, 
Turkish Cargo’nun geniş uçuş ağı ve 
benzersiz uzmanlığından yararlanarak, 
müşteri odaklı lojistik projeleri 
aracılığıyla daha fazla tüketiciyle bağlantı 
kurabilecek” İfadelerini kullandı.

3 YENi HiZMET
’dan stratejik

olarak bütün organizasyonlarını sektörün 
gerekliliklerine göre dizayn ettiklerini 
vurgulayan Türk Hava Yolları Kargo Ürün 
Yönetim Başkanı Daniel Lloyd Johnson, 
“Bu doğrultuda geliştirdiğimiz farklı hız 
kategorilerindeki 3 yeni hizmetimizi tüm 
dünyadaki iş ortaklarımızın deneyimize 
sunuyoruz. Bu yeni hizmetlerimiz saye-
sinde müşterilerimiz; Turkish Cargo’nun 
geniş uçuş ağındaki küresel pazarlara çok 
daha kolay ulaşabilecekler” dedi. 



KENDİSİ  BÜYÜK,
KONFORU BÜYÜK.

www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD

Konforlu bir yolculuk ondan geçiyor. 
Her yolculukta rahat edin diye, her yükte birlikte. 
Ford Trucks konforunun en büyük özellikleri:
• 2,5 m ev gibi kabin
• Sessiz, binek araç tipi sürüş
• Geniş iç ve dış saklama alanları
• Kokpit tipi ön konsol
• Konforlu çift yatak (opsiyonel) 
• Otomatik klima
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H
ubtic’in kuruluş hikayesinden 
söz eder misiniz? 

Hubtic, firmaların taşımacılık 
süreçlerini uçtan uca dijitalleştir-

mek, bu süreçleri tek bir platformda yönet-
melerini sağlamak ve bu sayede süreçlerine 
verimlilik, şeffaflık ve hız kazandırmak için 
kurulan bir girişim. 

Hubtic’i kurarken, tedarik zinciri yöne-
timi alanında Avrupa’nın en büyük danış-
manlık firmalarından birisi olan Kloepfel 
Consulting’te Türkiye Yöneticisi olarak faali-
yet gösterdiğim dönemde benim de sıklıkla 
karşılaştığım, lojistik aktörlerinin işlerini ak-

satan sorunlardan yola çıktık. Bu sorunlara 
çözüm önerileri sunacak ve sektöre değer 
kazandıracak bir altyapı üzerinde çalışma-
ya başladık. Lojistik şirketlerinde uzun yıl-
lar deneyimi olan ekip arkadaşlarımızla bir 
araya geldik. Başta verimsizlik olmak üze-
re, operasyondaki maliyet dalgalanmaları, 
manuel işleyen süreçlerden doğan zaman 
ve iş gücü kaybı, yük veren ile taşıyıcı ara-
sındaki iletişim kopuklukları gibi sıkıntılara 
ve şeffaf olmayan süreçlere nasıl bir çözüm 
üretebiliriz noktasına odaklandık. 

Dünyada neredeyse tüm sektörler tam 
hız dijitalleşirken, lojistik sektörünün günü-
müzün değişen ihtiyaçlarına cevap verme 
ve dijitalleşme noktasında ağır kaldığını 
gördük. Bu nedenle, bahsettiğimiz sorunla-
ra cevap verecek dijital bir taşımacılık mo-
deli kurguladık ve hızlı bir şekilde hayata 
geçirmek için çalışmalara başladık. 

Bunun ilk adımı olarak, 2 yıl önce 

bir tıkla
taşımacılık süreçlerine
Freight forwarder kimliğiyle 
4 farklı kıtada 40’tan fazla 
ülkeye ithalat/ihracat 
taşıması yapan Hubtic, uçtan 
uca dijitalleştirdiği taşımacılık 
çözümleriyle öne çıkıyor. 
Ücretsiz web uygulaması 
üzerinden sundukları 
teknolojik çözümlerle; 
“Aracım nerede?” sorusunu 
ortadan kaldırdıklarını, 
teklif alma, evrak ve yük 
yönetiminde karşılaşılabilen 
birçok soruna ve seferlerdeki 
boş dönüşlere çözüm 
olduklarını söyleyen 
Hubtic’in kurucusu ve CEO’su 
Abdullah Cansu, lojistik 
operasyonlarına şeffaflık, hız 
ve verimlilik kazandırdıklarını  
vurguluyor. Cansu,  
2022 için Türkiye’deki 
büyüme hedeflerini,  
çalışan ile müşteri sayısını 
ikiye katlama ve  
10 milyon euro ciroya 
ulaşma olarak açıklıyor.

HIZHIZ  ve  
VERVERiiMLMLiiLLiiK K 

kazandırıyor

HUBTICHUBTIC

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 
merkez ofisimizi açtık. Geçtiğimiz yıl 
ise operasyon merkezimizi Türkiye’de 
konumlandırmaya karar verdik ve 
faaliyetlerimizi İstanbul’da kurduğu-
muz ofisimiz üzerinden yürütmeye 
başladık. Son yıllarda Doğu ve Batı 
arasında adeta bir lojistik hub’ı olarak 
konumlanan Türkiye’de faaliyetleri-
mizi genişletmeyi hedefliyoruz. Bunu 

Abdullah Cansu
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yaparken de ülkemizin ekonomisine 
katkıda bulunmak ve pastayı tüm 
aktörler için büyütmek istiyoruz.

‘GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN 
TAKİBİNİ DE 
DİJİTALLEŞTİRECEĞİZ’ 
Lojistik sektörü hangi sorunlarla 
karşılaşıyor? Hubtic olarak 
bu sorunlara yönelik ne tür 
çözümler sunuyorsunuz?

Küresel konjonktüre baktığı-
mızda, stratejik konumu nedeniyle 
Türkiye’nin taşıma hacminin hızla 
arttığını görebiliyoruz. Rusya-Uk-
rayna savaşı, Çin’deki dönemsel 
kapanmalar ve limanlarda yaşanan 
kapasite problemleri; Türkiye’nin gü-
nümüzün ve geleceğin lojistik mer-
kezlerinden biri olarak konumlanma-
sı anlamına geliyor. Hacim arttıkça 
sektöre özgü verimsizlikler, kapasite 
kullanım problemleri ve iletişimdeki 
aksamalar da gün yüzüne çıkıyor. 
Büyük ölçüde geleneksel kalan Türk 
lojistik sektörünün modernleşme-
sinin ve büyümesinin önündeki en 
büyük engelin bunlar olduğunu 
düşünüyorum. 

Sorunların başında konteyner ya 
da tır doluluk oranları geliyor. Yük 
ve taşıyıcı bulma süreçlerinin dijital 
bir şekilde ve otomatik olarak yöne-
tilememesi, araçların boş ya da tam 
kapasiteye ulaşamadan dönmesine 
sebep oluyor. Taşıma süreçleri ve 
operasyonlardaki bu verimsizlik hem 
yük verenlerin hem de taşıyıcıların 
yüksek navlun fiyatlarıyla karşı kar-
şıya kalması anlamına geliyor. Mali-
yetleri yükselten birinci kalem bu. 

İkinci bir sorun da teklif alma 
ve evrak yönetim süreçleri. Lojistik 
sektörü son derece dinamik bir pi-
yasaya sahip. Fiyatlar günden güne 
değişebiliyor ve bu durum optimal 
maliyetlerin yakalanmasını güçleş-
tiriyor. Telefon ya da e-posta üzerin-
den manuel olarak işleyen ve birkaç 
güne çıkabilen teklif alma süreçleri 
sektördeki verimliliği düşürüyor. 
Yük verenler bu noktada ciddi bir 
zaman kaybı yaşıyor.

Taşıma evraklarının kâğıt üzerin-
den ya da telefon aracılığıyla takip 
edilmesi ise lojistik uzmanlarının 
vakit kaybetmelerine neden olan 
başka bir sorun. 

Hubtic olarak; bütün bu prob-
lemlere çözüm sunmak, Türk lojistik 
sektörünü bir sonraki seviyeye 
taşımak ve sektörün verimliliğini 
artırarak pastayı büyütmek istiyoruz. 
İş süreçlerimizin merkezinde iş ortak-

larımıza maliyet avantajı ve operasyon 
kolaylığı sunmak yer alıyor. Bunun için 
de gücünü teknoloji ve inovasyondan 
alan bir lojistik deneyimi hedefledik. 
Uçtan uca dijital bir lojistik tecrübesi 
kurguladığımız için insan kaynağımı-
zın neredeyse yarısı yazılım ekibimiz-
den oluşuyor. 

Teknolojimiz sayesinde; yük türü, 
istenilen araç tipi, çıkış ve varış noktası 
için posta kodlarını uygulamamıza 
giren müşterilerimize taşımaları için 
anında teklif verebiliyoruz. Yük verenin 
uygulamamıza giriş yapmasından taşı-
ma emri vermesine kadar olan süre bir 
dakikayı geçmiyor. Bu işlerin telefon ya 
da yazışmalarla yapıldığı bir dönemde 
tamamen dijital olarak bu derece hızlı 
bir şekilde lojistik operasyonunuzu yö-
netebilmeniz, işletmenizin kişi/zaman 
maliyetini de aşağı çekerek dikkate 
değer bir verimlilik kazandırıyor. 

İşin bir de yük yönetimi tarafı var. 
Geliştirdiğimiz algoritmamız sayesinde 
yük verenler ve taşıyıcılar arasında 
doğru eşleştirme yapıyor, yüklerin en 
optimal şekilde taşındığından emin 
oluyoruz. Çalıştığımız firmaları en 
doğru zamanda en doğru yüke yönlen-
diriyoruz. Böylece taşıyıcıya da değer 

yaratmış oluyoruz. Araçların optimize bir 
şekilde taşıma yapmasını sağlayarak en 
başta parsiyel taşımalar olmak üzere müş-
terilerimize fiyat avantajı sunabiliyoruz. 

Sektörün karşılaştığı bir diğer sorun 
ise, yük verenler ile taşıyıcılar arasında 
şeffaflık olmaması. Hubtic olarak iş mode-
limizi müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile 
karşılıklı güven ve dürüstlük prensipleri 
üzerinde inşa ediyoruz. Geliştirdiğimiz 
teknoloji ile, araç veya konteyner temi-
ninden yük ve belge takibine kadar tüm 
lojistik süreçlerini dijitale aktarmayı başar-
dık. Artık yük takibi yapmak için telefon, 
mesaj veya e-posta yoluyla bilgi istemek 
gerekmiyor. HubticTrack sayesinde müş-
terilerimiz taşımalarının nerede olduğunu 
uygulamamızdan anlık olarak görebiliyor, 

“Bugüne 
kadar 
dünyanın dört bir 
yanına 10.000’den 
fazla taşımayı 
başarıyla tamamladık ve 
gerçekleştirdiğimiz taşımaların 
sayısı her geçen gün artıyor. 
Müşterilerimizden aldığımız dönüşler 
bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” 
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diledikleri durumda bu takibi kendi 
müşterilerinin yapmasını da sağlayabi-
liyorlar. Bu sayede “Yüküm nerede?” 
sorusunu ortadan kaldırıyor, tamamen 
şeffaf bir taşıma deneyimi sunuyoruz. 

Dijitale aktardığımız bir diğer süreç 
ise, taşıma evraklarının takibi. Gerek 
devlet gerekse yük veren veya taşıyıcı 
için önem arz eden tüm belgeler taşıma 
esnasında bizim sistemimize yüklen-
diği için bu evrakların kaybolma riski 
ortadan kalkıyor. Belgeler uygulama-
mız üzerinden online olarak kontrol 
edilebiliyor. Bunun yanında, diyelim ki 
6 ay ya da bir yıl sonra taşımaya dair 
bir belgeye ihtiyaç duydunuz, istediği-
niz evrağa Hubtic üzerinden kolaylıkla 
ulaşabiliyorsunuz. 

Gümrük işlemlerinin takibi ise 
tamamen dijitale aktarmak istediğimiz 
bir diğer süreç. Şu anda isteyen şirket-
lere geleneksel bir şekilde gümrükleme 
hizmeti sunuyoruz. Bu süreçleri dijitale 
taşıdığımız zaman ise, ithalatçı/ihra-
catçı firmalar ve gümrük müşavirleri 
arasındaki iletişimi kolaylaştırmış ve 
hızlandırmış olacağız.  

Güvenli olarak kurgulanan sistemi-
mizde belgelerin izni olmayan üçüncü 
bir parti tarafından görüntülenmesi ise 
mümkün değil.

Müşterilerinize taşımacılık 
alanında ne tür hizmetler ve 
avantajlar sunuyorsunuz? 

Hubtic olarak, geleneksel bir lo-
jistik firmasının sunduğu neredeyse 
tüm hizmetleri katma değeri yüksek 
bir şekilde ve dijital yetkinliklerimizle 
harmanlayarak müşterilerimizle buluş-
turuyoruz. Sayıları 4.000’in üzerinde 
olan anlaşmalı araçlarımızla 20’den 
fazla ülkeye kara yolu taşımacılık hiz-
meti sunuyoruz. Bunun yanına deniz 
yolu da eklendiğinde 4 kıtada 40’tan 
fazla ülkeye, komple ve parsiyel olmak 
üzere, hem karada hem denizde taşıma 
yapıyoruz. Aynı zamanda karbon ayak 
izini en aza indiren ve maliyet avantajı 
sunan intermodal taşımacılık alanında 
da müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
Bugüne kadar dünyanın dört bir yanı-
na 10.000’den fazla taşımayı başarıyla 
tamamladık ve gerçekleştirdiğimiz taşı-
maların sayısı her geçen gün artıyor. 

Müşterilerimizden aldığımız 
dönüşler bize doğru yolda olduğu-
muzu gösteriyor. Dijital altyapımız 
ve anlaşmalı araçlarımız sayesinde 
sunduğumuz maliyet avantajımız bir 
yana, tamamen şeffaf olarak sunduğu-
muz anlık fiyatlama, araç takibi, online 
dokümantasyon gibi hizmetlerimiz 
ile özellikle operasyon yöneticilerine 
zaman ve iş süreçlerinde verimlilik 

kazandırıyoruz. Bu da müşterilerimize za-
man ve maliyet tasarrufu olarak dönüyor. 

‘ALMANYA-TÜRKİYE HATTINI 
GÜÇLENDİRECEĞİZ’ 
Hangi rotalarda 
uzmanlaşıyorsunuz? Açıldığınız ya 
da açılmayı düşündüğünüz pazarlar 
var mı?

Deniz ve kara taşımacılığı ile inter-
modal taşımacılık alanında 40’tan fazla 
ülkeye hizmet sunuyoruz. Almanya mer-
kezli bir şirket olarak, özellikle Almanya 
Türkiye arası iş hacmimizi büyütmek ve 
iki ülke arasında yüksek verimle işleyen 
bir lojistik ağı kurmak önceliklerimiz 
arasında. Bu alanda önemli bir birikimi-
miz var ve Türk lojistik müşterilerinin de 
bu tecrübeden faydalanmasını istiyoruz. 
Önümüzdeki günlerde açıklamayı planla-
dığımız güç birlikleri ile Avrupa ve Al-
manya rotalarımızı daha da güçlendirerek 
bu bölgelere taşımacılık yapan paydaşla-
rımıza değer sunmayı sürdüreceğiz. Öz-
bekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’da 
kurduğumuz güçlü bağlantılar sayesinde 
bu bölgelerde de pürüzsüz bir taşımacılık 
deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Deniz 
yolunda ise, özellikle Avrupa, Çin ve 
Kuzey Afrika’da, kapı teslimatı olarak da 
ABD’de son derece iddialıyız. 

Özellikle hangi sektörlere hizmet 
sunuyorsunuz? Bugün itibarıyla 
kaç firmaya hizmet sağlıyorsunuz? 
2022 yılı için bu alanda hedefiniz 
nedir?

Hubtic olarak demir çelikten tekstile, 
sağlık ekipmanından kimyevi madde ta-
şımalarına kadar geniş bir skalada sorun-
suz, şeffaf ve yüksek kalitede taşımacılık 
hizmeti sunuyoruz. Günümüz itibarıyla 
düzenli olarak hizmet verdiğimiz yerli ve 
yabancı şirketlerin sayısı 100’e yaklaşmış 
durumda. Yıl sonuna kadar müşteri sayı-

mızı 200’ün üzerine çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Bunu yaparken hizmet kalitemizden 
ödün vermeyecek, gelişime açık gördü-
ğümüz her alanı iyileştirmeye devam 
edeceğiz. Müşterilerimize sunduğumuz 
özel yük taşıma hizmetlerini de çeşitlen-
direceğiz. Son olarak müşterilerimizin 
tüm lojistik ihtiyaçlarını tek bir noktadan 
karşılamak, yani one-stop shop olmak 
için önümüzdeki yıllarda tüm taşıma 
modellerini kapsamayı planlıyoruz. 

TÜRKİYE’DEKİ 2023 CİRO 
HEDEFİ 20 MİLYON EURO
Türkiye pazarına yönelik 
hedeflerinizi ve büyüme planlarınızı 
öğrenebilir miyiz? 

Türkiye’den ithalatta kimyevi mad-
de, oto yedek parça ve bitmiş ürünler; 
ihracatta ise tekstil, bakır, alüminyum ve 
oto yedek parça pazarları şirket olarak 
odaklandığımız alanlar. Yıl sonuna kadar 
ekibimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Türkiye ciromuzu ise bu yıl sonunda 
10 milyon Euro seviyesinin üzerinde 
kapatmayı planlıyoruz. 2023 yılında ise 
Türkiye’de 20 milyon Euroluk ciro hede-
fimiz var.

‘START-UP OLMAK DEĞIL, ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACINDAYIZ’ 

Türkiye’deki start-up pazarına ilişkin de 
değerlendirmelerde bulunan Hubtic’in 
kurucusu ve CEO’su Abdullah Cansu, 
şunları aktarıyor: “Türkiye oldukça 
hareketli bir start-up ekosistemine sahip. 
Son 10 yılda bu alanda büyük bir aşama 
katedildiğini görüyoruz. Girişimlerin sayısı 
çoğu sektörde katlanarak artıyor. Bizim 
alanımızda karşılaşılan en büyük sorun ise 
sektör tecrübesi eksikliği. Yazılım ekibi ile 
sektör tecrübesi olan isimleri buluşturmak 
ve sektörün yaşadığı zorluklara nokta atışı 
yapacak çözümler geliştirmek gerekiyor. Bu 
yüzden Hubtic olarak bir start-up kuralım 

mantığıyla değil, sektörü yavaşlatan ve 
gelişiminin önünde engel teşkil eden, daha 
önce de sıraladığım sorunlara çözüm 
olmak amacıyla yola çıktık. Müşterilerimize 
tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz 
teknolojimiz ve anında fiyatlama, araç 
optimizasyonu, yük ve evrakların online 
takibi gibi özelliklerimiz sayesinde lojistik 
operasyonlarına şeffaflık, hız ve verimlilik 
kazandırıyoruz. Genç ve dinamik bir ekip 
olmamızın yanı sıra sektörde uzun yıllar 
deneyim edinmiş isimlerle çalışıyoruz. 
Yaptığımız geliştirmelerin her adımında bu 
tecrübelerden faydalanıyoruz.” 
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K
arınca Lojistik denizyolu 
taşımacılığında 15 yılı aşan 
tecrübesi ile Avrupa, Amerika, 
Uzakdoğu, Rusya, İsrail başta 

olmak üzere tüm dünya limanlarına, 
ithalat/ihracat konteyner taşımacılığı; 
kapı teslim ve depolama hizmeti, özel 
ekipman ve proje taşımacılığı, cross 
ve transit yükleme alanlarında hizmet 
sunuyor.  Şirket, dünya çapında uzun 
süreli işbirliğine dayalı acenteleri, 
armatörlerle kurduğu güçlü ilişkiler ve 
profesyonel kadrosu sayesinde denizyolu 
taşımacılığındaki beceresini, kara, hava 

taşımacılığı ile kombine ederek, depolama 
ve gümrükleme alanındaki uzmanlığı ile 
de destekliyor. Karınca Lojistik Denizyolu 
Müdürü Elif Alemdaroğlu, kullandıkları 
yazılım sistemiyle kurdukları entegrasyon 
sayesinde acenteleri ve müşterilerine 
kağıtsız, hızlı bilgi ve data transferi 
yapabildiklerini ve onların iş yükünü 
azalttıklarını söyledi. 2021 yılında 
denizyolu taşımacılığında büyüme 
planını devreye aldıklarını vurgulayan 
Alemdaroğlu, bu alanda sundukları 
hizmetleri ve ortaya koydukları hedefleri 
anlattı. 

Karınca Lojistik, kapıdan-kapıya, kapıdan-limana, 
limandan-limana taşıma hizmetlerini depolama, stok 
tutma, sevkiyat, gümrükleme ve transit ticaret işlemleriyle 
desteklediği denizyolu taşımacılığında hedef büyüttü. 
Gerek insan kaynağı gerek altyapı alanında ciddi 
yatırımlar yapan şirket, 5 bin TEU’ya ulaşan taşıma 
kapasitesini bu yıl iki katına çıkarmayı hedefliyor. 

Denizyoluyla hangi yükleri, hangi 
transit sürelerle, hangi limanlara 
ulaştırıyorsunuz? 

Karınca Lojistik olarak sahip oldu-
ğumuz geniş müşteri portföyü saye-
sinde; başta tekstil, otomotiv ve içecek 
olmak üzere tüm sektörlere denizyolu 
servisi sunmaktayız. Her ne kadar tran-
sit süreler varış destinasyonlarına göre 
farklılık gösterse de tüm taşımalarımızı 
anlaşmalı olduğumuz armatörlerin 
direkt servisleriyle organize ederek, dü-
zenli olarak transit süre avantajı sağlıyo-
ruz. Uzakdoğu ana limanlardan direkt 
servis ile 24/26 günde İstanbul / İzmit 
limanlarına varış sağlamaktayız. Yine 
aynı şekilde İstanbul / New York direkt 
servisimizin transit süreci 18 gündür. 

İŞ HACMİNİ İKİYE 
KATLAYACAK 
Denizyolunda nasıl bir  
kapasiteye ulaştınız? 2022 yılı  
için hedefleriniz nedir?

Karınca Lojistik, sektörde karayolu 
taşımacılığıyla bilinen bir firma. Ancak 
uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz 
denizyolu hizmetlerimizi  2021 yılında 
ön plana çıkartmaya başlayarak 5 bin 
TEU taşıma kapasitesine ulaştık. Bu 
başarıyı 2022 yılında da sürdürerek, 
mevcut olan projelerimizin devamlılığı 
ve yeni projelerimizin kazanımı saye-
sinde iş hacmimizin iki katına çıkmasını 
öngörüyoruz. Sadece 2022 için değil, 
gelecek 5 yıl için stratejik hedeflerimizi 
belirlemiş ve gerek insan kaynağı gerek 
diğer altyapı oluşumlarımızı planlamış 
bulunmaktayız. Bu 5 yıllık strateji pla-
nımız doğrultusunda yapılanmamızı 
organize etmeye başladık. 
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İlk olarak; hem pandemi sonrası 
gelişen dünya ticaret hacmi hem de ülke-
mizin mevcut coğrafik konumuyla bir-
likte Türkiye’nin üretim ve transit ticaret 
potansiyeli küresel piyasalarda daha 
fazla fark edilmeye başlandı. Bununla 
birlikte birçok ülke hacimlerini Türkiye 
üzerinden yönetmeye başladı, bu bizim 
için önemli bir fırsat. 

İkinci olarak; 2022 yılına damga vu-
ran Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’yi, 
Avrupa-Rusya ve Amerika-Rusya tica-
retinde önemli bir transit liman haline 
getirmiştir. Bu, krizin yaratmış olduğu 
lojistik bir fırsattır. Bununla birlikte bazı 
armatörler pandemi sonrası forwarder-
lar ile kontratlarını iptal etmiş ve direkt 
müşteri odaklı politika takip etmeye 
başlamışlardır. Bu da, forwarderların 
rekabet gücünün azalmasına sebebiyet 
verebilmektedir.

durumdayız. Sahip olduğumuz diğer 
hizmetlerimizle birlikte sadece kapıdan-
kapıya, kapıdan-limana, limandan-limana 
şeklinde değil, aynı zamanda bir bütün 
olarak depolama, stok tutma, sevkiyat, 
gümrükleme ve transit ticaret işlemlerine 
yoğunlaşmış durumdayız. Özellikle Rus-
ya, Amerika, Almanya, Hollanda, İngil-
tere, İsrail, Uzakdoğu hatlarında var olan 
kapasitemizi artırmak amacındayız.

FORWARDERLARIN 
REKABET GÜCÜ AZALDI 
Pandemi sonrası Türkiye için 
denizyolu taşımacılığında ortaya 
çıkan fırsatlar ve riskler neler? 

İçinde bulunduğumuz dünya kon-
jonktürü ve politik durumlar sebebiyle 
pandemi neredeyse unutulmuş durumda. 
Bu sebeple mevcut durumu ikiye ayırmak 
gerekir:  

Karınca Lojistik olarak denizyolu 
taşımacılığında yaşanan navlun ve 
ekipman bulamama krizini nasıl 
yönettiniz? 

Tabi ki, pandemi süreci ekipman ve 
yer sıkıntısı açısından zorlayıcı bir dö-
nemdi. Bu dönemde sahip olduğumuz 
iş hacmi, yürüttüğümüz düzenli proje-
lerin devamlılığı, güçlü acente ağımız 
ve armatörler ile mevcut kontratlarımız 
sayesinde ekipman ve yer konusundaki 
krizi yönetebilmeyi başardık. Dünya 
genelindeki bu durum, operasyonel 
süreçlerin ve transit sürelerin uzamasına, 
armatörlerin belirli destinasyonlar için 
yük alamaması nedeniyle servislerin 
durmasına, liman giriş ve çıkışlarında 
yaşanan ciddi yoğunluklara ve bunun 
gibi birçok aksamalara sebebiyet vermiş-
tir. Bugün itibariyle baktığımızda yer ve 
ekipman sıkıntısının ciddi anlamda azal-
dığını görmekteyiz. 

Karınca Lojistik olarak tüm taşıma 
modlarında hizmet verdiğimiz için yaşa-
nan bu gibi kriz durumlarında hızlı aksi-
yon alma yeteneğine sahip olduğumuzu 
söyleyebilirim. Örneğin; denizyolunda 
ekipman sıkıntısından kaynaklı transit 
sürelerde oluşabilecek bir aksaklığa ka-
rayolu ve konteyner + karayolu transit 
taşıma şekliyle rahatlıkla alternatif suna-
biliyoruz. 

Denizyolu taşımacılığına yönelik 
büyüme planlarınız neler? Açılmayı 
düşündüğünüz yeni ülkeler var mı?

2021 yılında başlattığımız denizyolu 
hizmetlerimizi büyütme projesini, 2022 
ve sonrası yıllar için stratejik planımı-
za dahil ederek en üst sıraya çıkarmış 

“Karınca Lojistik olarak tüm taşıma modlarında hizmet 
verdiğimiz için  kriz durumlarında hızlı aksiyon alma 

yeteneğine sahibiz. Örneğin; denizyolunda ekipman 
sıkıntısından kaynaklı transit sürelerde oluşabilecek bir 
aksaklığa karayolu ve konteyner + karayolu transit 
taşıma şekliyle rahatlıkla alternatif sunabiliyoruz.”
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YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK 

Karınca Lojistik Denizyolu Müdürü Elif Alemdaroğlu, şirket 
olarak lojistik sektöründe öncü gelişmelere imza atmak adına 
yatırımları hızlandırdıklarını söyledi. Öncelik verdikleri alanları 
insan kaynakları, özmal ekipman, dijitalleşme ve yeşil lojistik 
yatırımları olarak sıralayan Alemdaroğlu, “Gelecek dönemde 

özellikle dijitalleşme ve yeşil lojistik olmaz ise olmazlar arasında 
yer alacaktır. Karınca Lojistik olarak bu alanlarda öncü hareket 
ederek hem müşterilerimiz hem acentelerimize zaman, maliyet 
tasarrufunu sunmak adına tüm teknolojik yenilikleri yakından takip 
etmekteyiz” dedi. 
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G
iritli Global ne zaman 
kuruldu? Lojistik 
hizmetlerde hangi alanlara 
yoğunlaşıyor? 

2020 yılının Kasım ayında faaliyete 
başlamış bir şirket olarak, genç ve dinamik 
ekibimiz ile sektörün yeni oyuncusu olma 
yolunda ilerliyoruz. Firmamızın ana iştigal 
alanı gemi acenteliği ve freight forwarding 
hizmetleri olmakla birlikte, ayrıca kontey-
ner alım-satımı, gemi kiralama alanlarında 
da hizmetler sunuyoruz. Freight for-
warding hizmetlerimizin ortalama 
yüzde 75’e yakınını denizyolu 
taşımacılığı oluşturmakta. Forwar-
ding hizmetlerimizi İstanbul ve 
İzmir şubelerimiz üzerinden yöne-
tiyoruz. Global ve Türk armatörler 
ile olan kuvvetli ilişkilerimiz saye-
sinde tüm hizmet alanları-
mızda müşterilerimizin 
tüm taleplerine cevap 
verebilmekteyiz. 

Denizyolu ta-
şımacılığında ana 
iş kollarımızdan 
biri olarak da 
kendimize ait 
acentelik ofisle-

rimiz ile pek çok konteyner hattına acentelik 
hizmeti sağlamaktayız. Güçlü olduğumuz 
destinasyonlarda bulunan acentelerimiz 
bugün bölgelerindeki en büyük ve en eski 
acenteler olup, bu sayede bize lojistik süreç-
lerimizde artı değer katmaktadır.

‘KUZEY AFRİKA’DA CİDDİ BİR 
VOLÜM YAKALADIK’
 Ağırlıklı olarak hangi hatlarda, hangi 
sektörlere hizmet sunuyorsunuz? 

2022 yılı için büyüme planınız 
nedir?

Denizyolu taşımacılığında ağırlık-
lı olarak konteynerize olan yükleme-
ler yapıyoruz. Konteynerize yükle-
melerde müşterilerimize full kontey-

ner taşımacılığı ve parsiyel taşımacılık 
çözümleri sunmaktayız. Kuvvetli 

olduğumuz bölgeler Ku-
zey Afrika, Orta Doğu, 

Batı Afrika’dır. Bu 
bölgelerde maksimum 
bir haftalık transit 
sürelerle ilerlemekte-
yiz. Son zamanlarda 
paydaşlarımıza 
Uzakdoğu ithalat-

Giritli Global, gemi 
acenteliği, konteyner 
alım-satım ve ağırlıklı 
denizyolu taşımacılığı 
olmak üzere forwarding 
hizmetleri pazarında 
hızlı bir şekilde büyüyen 
genç ve dinamik bir 
şirket. Denizdeki krizi 
konteyner yatırımıyla 
aştıklarını ve olası risklere 
karşı 3 ayrı eylem planı 
oluşturduklarını belirten 
Giritli Global Kurucu 
Ortağı Göksel Giritlioğlu, 
bu yılı yüzde 30 iş hacmi 
artışıyla tamamlamayı, 
üç yıl içinde Amerika 
ve Çin’de ofis açmayı 
hedeflediklerini açıkladı.

BAYRABAYRAĞĞINIINI

AMERAMERiiKAKA  veve  ÇÇiiNN’’dede
DALGALANDIRACAKDALGALANDIRACAK

Göksel Giritlioğlu
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larında kuvvetli acentelik işbirlikleri ile 
rekabetçi navlunlar sunmaya başladık. 
Hacmimizin büyük kısmını ağırlıklı ola-
rak inşaat ve beyaz eşya sektörü yükleri 
oluşturmakla birlikte tekstilden kimyaya 
kadar çeşitli sektörlerle çalışmalarımız 
sürmektedir.

Özellikle Libya pazarında ciddi bir 
market hacmini elleçlediğimizi belirtebi-
liriz. Bunun yanı sıra Tunus, İsrail, Mısır, 
Cezayir bölgelerinde yüksek volümler 
ile ilerliyoruz. 2022 yılını, ikinci çeyreğini 
geride bıraktığımız istatistiklerimize 
dayanarak yüzde 30 hacim artışı ile 
kapatacağımızı öngörmekteyiz.

‘KRİZİ KONTEYNER 
YATIRIMIYLA AŞTIK’ 
Bu dönemde denizyolu 
taşımacılığında patlak veren 
navlun ve ekipman krizini nasıl 
yönettiniz? Nasıl bir yol haritası 
belirlediniz? 

Denizyolu taşımacılığında yaşanan 
ekipman bulamama problemlerini, 
krizin ilk hissedilmeye başlandığı za-
manlarda konteyner yatırımı yaparak 
müşterilerimize bu süreçte büyük ölçüde 
çözüm sağlayabildik. Kuvvetli olduğu-
muz bölgelerde NVOCC ağımız ile de 
ithalat & ihracat müşterilerimize kendi 
konteynerlerimiz ile hizmet vermeye 
devam etmekteyiz.

Navlun krizi için ise, Giritli Global 
olarak en önem verdiğimiz konu arma-
törlerle ilişkilerimiz. Bu sayede ve kriz 
öncesinden elimizde olan kontratları-
mızla müşterilerimizin yükselen navlun 
fiyatlarını en az ölçüde hissetmelerini 

sağlamayı başardığımıza inanıyoruz.
Devam etmesi beklenen krize 

yönelik konteyner yatırımlarımızı 
sürdürmeye devam ediyoruz. Aynı 
zamanda özellikle denizaşırı bölge-
lerde yine bir veya iki aktarma liman 
uğraklı destinasyonlarda bulunan 
bölge müşterilerimiz için tüm taşıma 
modlarını acentelerimiz ile değerlen-
diriyoruz. Olası olumsuz süreçlerde 
müşterilerimize avantaj sağlayacak 
yol haritalarımızı şimdiden belirlemiş 
durumdayız. 

5. OFİSİNİ  
MERSİN’DE AÇACAK 
Orta ve uzun vadeli büyüme 
planlarınız neler? 

Öncelikle genç ve dinamik bir 
ekibe sahibiz ve bunun gücünü hisse-
diyoruz. Türkiye’de şu anda 4 ofisle 
hizmet sunuyoruz. 2022 yılı içerisinde 
5. ofisimizi Mersin bölgesinde aktif 
hale getireceğiz. Üç yıl içinde Amerika 
ve Çin’de ofis açmanın planlarımız 
içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. 

‘ÜÇ AYRI EYLEM PLANI 
OLUŞTURDUK’
 Pandemi sonrası ortaya çıkan 
fırsatlar ve riskler neler? 

Pandemi sırasında yaşanan sıkış-
malar, sonrasında hepimize ciddi bir 
hacimle geri dönüş sağladı.  Döviz 
artışları sebebiyle de ihracatçılarımı-
zın ihracat sayılarında ciddi bir artış 
gözlemlendi. Paydaşlarımızın lojistik 
süreçlerini yönetmemizle bizler açısın-
dan bu süreç krizlerin fırsatlarından 
yararlanma dönemi oldu diyebiliriz.

Pandemi sonrası ve Karadeniz’de 
üzülerek belirtmek isterim ki, yaşanan 
savaş nedeni ile neredeyse herkes 
aslında odak noktasının bir kısmını 
Karadeniz’e çevirdi. Bu bölge önü-
müzdeki 5-10 yıllık süreçte tüm sek-
törler için ciddi bir pazar olacaktır.

Biz iki kuşaktır denizcilik  
sektörü içerisinde faaliyet göstermek-
teyiz. 2008 krizinde de görüldüğü 
gibi bu yükselişlerin ardından ciddi 
düşüşler sektör geçmişinde hep 
izlenmiştir. Yatırımlarımızı ve süreçle-
rimizi, bu durumu aklımızdan çıkar-
madan ve ileriye yönelik potansiyel 
tüm senaryoları göz önünde tutmaya 
çalışarak oluşturduğumuz planlarla 
yönetiyoruz. Mevcutta 3 ayrı eylem 
planımız var diyebiliriz. Umarım ki, o 
günler tekrarlanmaz diye de eklemek 
isterim.

“Öncelikle genç ve dinamik bir ekibe sahibiz ve bunun 
gücünü hissediyoruz. Türkiye’de şu an 4 ofis ile hizmet 

sunuyoruz. 2022 yılı içerisinde 5. ofisimizi Mersin 
bölgesinde aktif hale getireceğiz.”
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T
aşıma modlar içinde ağırlığını 
koruyan denizyolu taşımacılığı, 
küresel ticarette stratejik öneme 
sahip. Dünya genelinde taşınan 

yüklerin hacim olarak yüzde 85’i, değer 
olarak da yüzde 70’i denizyollarıyla 
yapılıyor. 2020 yılında ton bazında 
yüzde 3,4 daralan küresel deniz ticareti, 
2021’de yüzde 3,7 büyüme ile 11 milyar 
964 milyon tona ulaşarak 2019 yılı 
değerinin üzerinde gerçekleşti. Rusya’nın 
Ukrayna’ya savaşı nedeniyle 2022 yılı 
için küresel deniz taşımacılığı büyüme 
tahmini yüzde 3,5’ten yüzde 2,1’e kadar 
düşürüldü. 

HEDEF 5 BASAMAK YÜKSELMEK 
Türkiye ise birçok alanında yaptığı 

başarılı atılımlar ile bugün denizci bir ülke 
olma yolunda ilerliyor. TÜİK verilerine 
göre, 2021 yılında Türkiye’nin dış ticareti 
225,3 milyar dolar ihracat ve 271,4 milyar 
dolar ithalat olmak üzere toplam 496,7 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam 
dış ticaret taşımalarında denizyolunun 
payı ise 133,75 milyar doları ihracat ve 
157,39 milyar doları da ithalat olmak üze-
re toplam 291,14 milyar dolar oldu. 2020 
yılında denizcilik sektörü yaklaşık 287,4 
milyar TL ciro ile milli gelire katkı sağladı. 

Dış ticarette taşıma türlerin payına 
bakıldığında oransal olarak ithalatın 
yüzde 58’i, ihracattın ise yüzde 59 
denizyoluyla yapılıyor. Tonaj göre ba-
kıldığında ise denizyolunun payı son 
3 yıldır, ihracatta yüzde 80’in, ithalatta 
ise yüzde 90’ın üzerinde.

Türk sahipli deniz ticaret filosu 
2003’te 8,9 milyon DWT kapasiteyle 
dünyada 17’nci sıradayken bugün bin 
517 gemi ve 30 milyon 680 bin DWT ile 
15’inci sıraya yerleşti. Sektörün hedefi 
küresel filo sıralamasında 2030 yılında 
ilk 10’a girmek.

TÜRK LİMANLARI 2021’DE 
REKOR KIRDI 

Türkiye limancılık alanında da 
yakaladığı başarıyla göz dolduruyor. 
2021 yılında dünyada limanlarda elleç-
lenen yük miktarı yüzde 3,6 artarken, 
Türkiye limanlarında geçen yıl elleç-
lenen yük miktarı bir önceki yıla göre 
yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 
tonu aştı. Limanlarda elleçlenen kon-
teyner miktarı aynı dönemde yüzde 
8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU 
olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkilerine 

Türkiye 
denizde ilk 10’a 

limanda 1,3 milyar 
tona demir aldı

Denizcilik ve limancılık sektöründe önemli mesafe 
kaydeden Türkiye, 2053’e kadar 21,6 milyar dolar 
yatırım yapmayı planladığı denizcilikte küresel alanda 
ağırlığını artırırken, limanlarda elleçlenen yük miktarını 
katlamayı amaçlıyor. Sektör temsilcileri ise, 
denizciliğin devlet politikası haline 
getirilmesini ve liman 
kapasitelerinin 
artırılmasını bekliyor. 

rağmen geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yük elleçlemesi yüzde 7,2 ar-
tarak 228 milyon 168 bin 54 ton oldu. 
Aynı dönemde limanlarda elleçlenen 
konteyner miktarı ise yüzde 3,2 artışla 
5 milyon 325 bin 678 TEU oldu. 

1,3 MİLYAR TON
 2053 yılına kadar limanlardaki 

toplam yük elleçleme miktarının 
katlanması hedefleniyor. Ulaştırma 
ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 
2023 yılında 254 milyon 342 bin 564 
ton yük taşıması planlandı. 2053 yılı 
için bu rakamın 420 milyon 978 bin 
275 tona yükseltilmesi hedefleniyor.

Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği’nin (TÜRKLİM), “Vizyon 
2050” temasıyla yayınladığı Türkiye 
Limancılık Sektörü Raporu’na göre 
ise, 2050 yılında Türkiye’deki kon-
teyner talebinin 41 milyon TEU’yu, 
toplam yük tonajının ise 1,3 milyar 
tonu geçeceği öngörülüyor. TÜRK-
LİM tahminleri ile mevcut toplam 
yükün 2050 yılında 2,5 kat, kontey-
nerin ise 3,3 kat artacağı görülüyor. 
Raporda bu sonuçların önümüzdeki 
yıllarda birçok yük türünde sadece 
ekipman yatırımı ile kapasite artışının 
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sağlanamayacağını vurgulanıyor. 2050 
yılına kadar mevcut liman kapasitesini 
arttırabilmesi için hem mevcut limanlarda 
kapasite artışlarına hem de yeni mega 
liman yatırımlarına ihtiyaç olduğuna 
dikkat çekiliyor. 

LİMAN SAYISI 217’YE YÜKSELDİ 
Sektörde 2002’de 37 olan faal tersane 

sayısı 78’e, 149 olan liman sayısı da 217’ye 
yükselirken pek çok yatırım özel sektör iş 
birliğiyle hayata geçirildi. Türkiye gemi ve 
yat inşası konusunda da etkinliğini artı-
rıyor. Türk bayraklı gemiler 2008 yılında 
“Beyaz Liste”ye geçerken yapılan yatırım-
lar tersanelerde etkisini gösterdi. Türkiye, 
yat inşasında 3’üncü, gemi inşasında ise 
6’ncı sıraya yükseldi. Türk tersaneleri 
gemi ve yat ihracatını 2021 yılında yüzde 
26 artırarak tarihi rekor kırdı. 

ÖTV’SİZ YAKIT VE 
YEŞİL LİMAN PROJESİ 

Denizcilik ve limancılık sektörünün 
geliştirilmesine yönelik Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından birçok proje 
devreye alandı. 2004 yılında başlatılan 
ÖTV’siz yakıt uygulaması kapsamında 
sektöre toplam 6,1 milyon ton teslimat ya-
pıldı. Denizcilik sektörüne sağlanan yıllık 
ortalama ÖTV teşviki 495 Milyon TL’ye 
ulaştı. Çevreye daha duyarlı liman tesis-
lerinin ülkeye kazandırılması amacıyla 
“Yeşil Liman Projesi” de hayata geçirildi.

HURDA TEŞVİKİNİN KAPSAMI VE 
MİKTARI ARTIRILDI 

Bu dönemde Hurdaya Ayrılan Türk 
Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi 
İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle 
hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin 
yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağ-
lanan teşvik miktarı artırılırken, çevre dos-

tu enerji kullanımına yönelik yatırım ya-
panların maliyetlerinin yüzde 25’i devlet 
tarafından karşılanacak. Özellikle kabotaj 
hattında yolcu ve araç taşıyan gemi işlet-
mecilerinin de destekten yararlanabilmesi 
amacıyla hurdaya verilecek gemi tonajının 
alt sınırı 50 GT (Gros Tonaj) düşürüldü. 
Öte yandan teşvikten yararlanacak gemi 
sayısı yıllık 5 iken 10’a çıkarıldı. Hurdaya 
ayrılan geminin ardından yeni inşa edile-
cek konvansiyonel gemiler için verilecek 
destek miktarı ton başına hurda bedelinin 
1 katından 1,5 katına çıkarılarak yüzde 50 
artışa gidildi. LNG ve hibrit sistemler de 
dahil olmak üzere yeni inşa edilecek gemi-
de alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı 
kullanılması halinde ise destek miktarı ton 
başına hurda bedelinin 2,5 katına çıkarı-
larak çevre dostu gemi yapacak işletmeci 
desteklendi. 

Türk bayrağı altında işletilecek ge-
milere verilecek bu desteklerle birlikte 
denizcilik sektörüne yıllık 100 milyon lira 
destek verilmesi amaçlanıyor. Söz konusu 
destekler için başvurular alınmaya baş-
ladı.

2053 HEDEFLERİ 
“Ulaştırma 2053 Vizyonu” kapsa-

mında 30 yıllık stratejik hedefler, plan ve 
projeleri içeren yol haritası devreye alındı. 
Bu kapsamda, “mavi vatan”ın temeli, 

uluslararası ticaretin, ulaşımdaki enteg-
rasyonunun kilit noktası deniz yollarına 
2053’e kadar 21,6 milyar dolar yatırım ger-
çekleştirilecek. Liman tesisi sayısı 217’den 
255’e çıkarılacak.

“Yeşil liman” uygulamaları yaygınlaş-
tırılarak, limanlarda yüksek oranda yeni-
lenebilir enerji kaynakları kullanılacak.

Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve 
limanlarda otonom sistemlerle elleçleme 
verimliliği artırılacak.

Limanların aktarma hizmeti kapasitesi 
genişletilerek, bölge ülkelerine hizmet 
verebilecek çok modlu ve kısa mesafeli 
deniz taşıma altyapısı geliştirilecek.

Dünyanın da en önemli ulaşım pro-
jelerinden olan, Türkiye’nin deniz yolu 
taşımacılığındaki rolünü güçlendirecek 
ve Karadeniz’i, “Türk ticaret gölü” haline 
dönüştürecek Kanal İstanbul ile İstanbul 
Boğazı’nda seyir emniyeti artırılarak, gemi 
trafiği azaltılacak.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU:  
DENİZCİLİĞE 21,6 MİLYAR $ 
YATIRIM YAPACAĞIZ 

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı’nın yıl dönümünde gerçekleş-
tirilen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde 
konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, dünya ticaretinin 
fiziki olarak yüzde 90’ının, değer olarak 
ise yüzde 70’inin denizyoluyla gerçekleş-
tirildiğine değinerek, düşük maliyet ve 
verimlilik avantajıyla deniz taşımacılığının 
sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah 
için öneminden bahsetti. Denizyolu taşı-
macılığının hava yoluna göre 22 kat, ka-
rayoluna göre 7 kat, demiryoluna göre 3,5 
kat daha ekonomik olduğunu dile getiren 
Karaismailoğlu, denizyoluyla yapılan yük 
hacminin son 50 yılda 20 kattan daha fazla 
büyüdüğünü bildirdi. Bakan Karaismai-
loğlu, denizcilik sektöründe son 20 yılda 
çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini, 149 
olan liman sayısını 217’ye, 37 olan tersane 
sayısını ise 84’e çıkardıklarını anlattı. Ülke 
limanlarında elleçlenen yükün pandemi 
döneminde dahi arttığını kaydeden Ka-
raismailoğlu, ilk 5 ayda Rusya-Ukrayna 
savaşına rağmen geçen yılın aynı döne-
mine göre yük elleçlemede yüzde 7,2’lik, 
konteynerda ise yüzde 3,2’lik artış yaşan-
dığını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın 2053 hedeflerine 
değinerek, hazırladıkları plan kapsa-
mında 30 yılda 198 milyar dolar yatırım 
öngördüklerini anımsattı. Karaismailoğlu, 
“Denizcilik sektörümüze 2053 yılına ka-
dar 21,6 milyar dolar yatırım gerçekleşti-
receğiz. Bu sayede 180 milyar dolar milli 
gelirimize katkı sunacağız. Üretime etkisi 
320 milyar doları aşacak. 30 yıl boyunca is-
tihdama katkısı ise 5 milyon kişi olacaktır. 

Bakan Adil Karaismailoğlu
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Kısaca 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana 
Planımızda Mavi Vatanımızın temeli, 
ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit 
noktası denizyollarına özel bir yer ayır-
dık” diye konuştu. Bu kapsamda li-
man tesisi sayısının 217’den 255’e çıka-
rılacağını dile getiren Karaismailoğlu, 
limanlarda yüksek oranda yenilene-
bilir enerji kaynakların kullanılmasını 
sağlayacaklarını, otonom sistemlerle 
elleçleme verimliliği artıracaklarını, 
çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşı-
ma altyapısını geliştireceklerini anlattı. 
Karaismailoğlu, “Yalnızca ülkemizin 
değil, dünyanın da en önemli ulaşım 
projelerinden olan Kanal İstanbul ile 
Türkiye’nin deniz yolu taşımacılığın-
daki rolünü güçlendirecek, İstanbul 
Boğazı’nda seyir emniyetini artıracak 
ve boğazdaki gemi trafiğini azaltaca-
ğız” ifadelerini kullandı. Mavi Vatana 
tüm güçleriyle sahip çıktıklarını, Türk 
deniz ticareti filolarının büyümesi için 
bakanlık olarak her türlü kolaylığı 
sağladıklarını, ilgili paydaşların bu sü-
rece destekleri için girişimlere devam 
ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 
“Türkiye denizcilik alanındaki ağırlı-
ğını gelecekte daha fazla hissettirecek. 
Rekabet gücünü yükselterek denizcilik 
sektöründe dünyanın en önde gelen 
ülkelerinden biri olacaktır” dedi. 

TAMER KIRAN: 
DENİZCİLİĞİ DEVLET 
POLİTİKASI YAPMALIYIZ 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise 
zirvede yaptığı konuşmada, 20 yılda 
sağlanan reform ve istikrar adımlarıyla 
denizcilik sektörünün gurur verici 
başarılara yelken açtığını, uluslararası 
camiada yer edindiğini, karar verici 
ülkeler arasında saygın bir konuma 

yükseldiğini söyledi. Sektörün hızla 
gelişmesine imkân tanıyan 500’e yakın 
mevzuat düzenlemesinin bu dönemde 
uygulamaya konulduğunu kaydeden 
Tamer Kıran, “Reformlar sayesinde 
bugün Türk denizciliği; 31,2 milyon 
DWT’lik filosu, yıllık 4,65 milyon DWT 
üretim kapasiteli 84 tersanesi, toplamda 
yaklaşık 550 milyon ton yük elleçle-
yebilen 210 iskele, rıhtım, limanları ve 
sektörün diğer tüm unsurları ile kol kola 
ülkemizin ‘denizci millet, denizci ülke’ 
hedefi doğrultusunda emin adımlarla 
yoluna devam etmektedir” dedi. Geli-
nen noktada alınacak daha uzun yol, 
atılacak çok daha büyük adımlar bu-

lunduğuna dikkat çeken Kıran, şun-
ları söyledi: “Hem Covid-19 salgını 
sonrasında küresel tedarik zincirinde 
yaşanan dönüşüm hem de AB’nin 
yeşil mutabakatı ve iklim değişikliği 
çerçevesinde atılan adımlar önemli 
fırsatları ve tehditleri içinde barın-
dırmaktadır. Özellikle iklim değişik-
liğiyle mücadele ve Yeşil Mutabakat 
uygulamaları ile gelecek düzenlemeler 
sonucu önümüzdeki 10 yıl gibi kısa 
sürede Türk sahipli filomuzun büyük 
oranda yenilenme ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Başta pandemi olmak üzere 
yakın zamanda yaşadığımız olaylar, 
denizcilik sektörünün ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koymuştur. Dolayı-
sıyla dış ticaretinin tonaj bazında yüz-
de 90’ını deniz yoluyla yapan ülkemiz 
için de deniz taşımacılığı hayati öneme 
haizdir. Türk sahipli deniz ticaret filo-
muzun güçlendirilmesi amacıyla yeni 
bir yol haritasının belirlenmesi büyük 
önem arz etmektedir. Denizciliğimizi 
bir bütün olarak düşünüp, devlet 
politikası haline getirerek, her alanda 
güçlendirmemiz, mutlak bir zorun-
luluk haline gelmiştir. Önümüzdeki 
zorlu dönüşüm sürecini de kamu, özel 
sektör el ele vererek başarıyla gerçek-
leştireceğimize inancımız tamdır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaryo 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Kötümser 560,2 653,1 749,5 855,9 973,8 1.108,10

Referans 596,2 713,2 838,9 980,3 1.139,80 1.323,80

İyimser 626,2 766,5 921,8 1.100,40 1.306,40 1.548,20

Türkiye

Tamer Kıran

VİZYON 2050 ÇERÇEVESİNDE LİMANLARI BEKLEYEN YÜK ARTIŞLARI (TÜRKLİM)

2021 YILINDA LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK İSTATİSTİĞİ (TON)

DIŞ TİCARETTE TAŞIMA TÜRLERİNE VE REJİMLERE GÖRE DAĞILIMI (USD DEĞER) 
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enizyolu kargo taşımacılığın-
da limandan limana, kapıdan 
kapıya, taşıma operasyon-
larında, alanında uzman 

kadrosu ve profesyonel hizmet anlayışı 
ile hareket eden Lima Lojistik, en eko-
nomik ve güvenli şekilde ürünü karşı 
tarafa ulaştırıyor. 

Günümüzde denizyolu taşımacılı-
ğının en çok tercih edilen taşıma şekli 
olduğunu vurgulayan Lima Lojistik 
Denizyolu Müdürü Özcan Özdemir, 
“Lima Lojistik olarak, kaliteli ve hızlı 
mal taşıma işlemini, en uygun maliyetle 
aynı anda müşterilerimize sunuyoruz. 
Geniş acente ağımızla uluslararası kon-
teyner taşımacılığında forwarding hiz-
meti sunuyoruz. Uluslararası denizyolu 
taşımacılığı ile, ithalat ve ihracatta deniz 
aşırı lojistik operasyonlarını kusursuz 
bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sahip ol-
duğumuz küresel ulaşım ağı sayesinde 
parsiyel ithalat ve ihracat taşıma hizmet-
lerinde farkımızı ortaya koyarken, dün-
yanın tüm konteyner limanlarına, farklı 
boyut, ağırlık ve nitelikteki yüklerin 
transfer sürecini denizyolu taşımacılığı 
ile yönetiyoruz” dedi.  

YATIRIMLARINA
HIZLA DEVAM EDİYOR

Özcan Özdemir, 2022 yılında yükselen 
bir ivmeyle yatırımlara devam ettiklerini 
söyledi. Gerçekleştirdikleri yeni yatırım-
larla kuruldukları günden bugüne hizmet 
vermeye devam ettikleri İstanbul, Eski-
şehir ve İzmir ofislerinin yanına Ankara, 
Adana, Balıkesir, Denizli ve son olarak 
Mersin ofisini eklediklerini aktaran Öz-
demir, “Avrupa yakasında iki ofisimizle 
birlikte Anadolu yakasındaki yeni ofisimi-
zi açarak, İstanbul’da da yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Lima Lojistik olarak, tüm 
ofislerimiz ve çalışanlarımızla beraber en 
kolay ulaşılan, en hızlı lojistik çözüm alter-
natiflerini müşterilerimize sunmayı hedef 
olarak belirledik” diye konuştu. 

Lima Lojistik, global armatörlerle kurduğu güçlü ilişkiler ve geniş acente ağıyla uluslararası 
denizyolu gönderilerinde istenilen yere ve zamanında alternatif çözümler sunuyor. 

Özcan Özdemir

Denizyolu taşımacılığında

farkı
Lima



7. EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ n n
n n
n n

EKONOMEKONOMii  veve LOJ LOJiiSTSTiiKK

34  www.lojistikhatti.com

ZZiiRVESRVESii’nde’nde7. 7. 



K
n n
n n
n n
7. EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ

7. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, sektörel birlik ve 
derneklerin katılımıyla 15 – 16 

Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirildi. 
AB Yeşil Mutabakatı, kriz döneminde 
lojistik, Post Covid döneminde lojistik, 
hava kargo, denizyolu, intermodal 
taşımacılık gibi farklı panellerin 
düzenlediği zirvede, Türkiye’nin 
önde gelen şirketlerinin tedarik zinciri 
yöneticilerinin katılımıyla tekstil, 

kimya, enerji, proje, perakende, sağlık, 

gıda ve e-ticaret alanlarına yönelik 
sektörel oturumlar gerçekleştirildi.

18 oturumda 54 konuşmacının yer 
aldığı zirvede ana gündem lojistikte 
dijitalleşme, teknoloji ve dönüşüm olur-
ken, AB Yeşil Mutabakatı, sürdürüle-
bilirlik, intermodal taşımacılık, yapısal 
reformlar, armatörler ve forwerderlar 
arasındaki yaşananlar, sektörün sorun-
ları ve bunların çözümleri ayrıntılı bir 
şekilde tartışıldı. 

7. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin 
açılış konuşmasını yapan UTA Lojis-
tik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Cem Kaçmaz, konuşmacı ve katılımcı 
profiline bakıldığında zirvenin büyük 
ilgi gördüğüne dikkat çekti. Zirvede 
çok farklı sektörlerden katılımcıların 
lojistik sektörüyle bir araya geleceğini 

ifade eden Kaçmaz, 
gerçekleştirilecek 
panellerde ana gün-
dem dijitalleşme 
olmak üzere hem 
sektörün sorunları-
nın hem de gelece-
ğinin ele alınacağını 
aktarırken, zirvenin 
sektör için önemli 
bir bilgi kaynağı 
olacağını vurgula-
yarak, tüm katılım-
cılara teşekkür etti. 
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15 – 16 Haziran 2022’de 
Sheraton Grand 
Ataşehir’de düzenlenen 
7. Ekonomi ve Lojistik 
Zirvesi’nde pandemi, 
dijitalleşme ve Yeşil 
Mutabakatın lojistik 
sektöründe yarattığı 
değişim ve yeni vizyon 
arayışları gündeme 
taşındı. 18 oturumda, 54 
konuşmacının yer aldığı 
zirveye, kamu, özel sektör 
ve lojistik dünyasından 
güçlü bir katılım sağlandı. 
Tartışmalarda, lojistikte 
yapısal reform sürecinden 
dijitalleşmede regülasyon 
ihtiyacına, denizyolunda 
tekelleşme riskinden 
limancılıkta yeni kapasite 
ihtiyacına, karbon 
savaşında maliyet 
artışlarına dikkat çekildi. 
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IATA Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve Genel Transport CEO’su 
Turgut Erkeskin, açılışta yaptığı 
konuşmada lojistik sektörü için son 

2,5 yılda yaşanan süreci özetledi. Pandemi 
ve sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna 
savaşıyla yükselen yakıt fiyatları, enflasyon 
ve döviz kurlarının sektörü olumsuz 
etkilediğini belirten Erkeskin, krizin en 
büyük etkisinin ise denizyolu ve konteyner 
taşımacılığında hissedildiğini ifade etti. 
Erkeskin, “Bu süreçte armatörler birleşmeye 
yöneldi. Bunun sonucu neredeyse üç tane 
büyük alyansın dünyanın tüm konteyner 
trafiğini domine eder bir büyüklüğe ulaştığı 
görülüyor. Birleşmeler pandemi döneminde 
bir takım dezavantajlar ortaya çıkardı. 
Bugün bütün piyasalarda konuşulan 
en önemli konu, navlun fiyatlarındaki 
yüksekliğin gerçekten limanlardaki 
kapanmalarla ilişkisinin rasyonel olup 
olmadığıdır. Yükselen navlunlar karşısında 
armatörler taviz vermekten imtina ettiler ve 
hiçbir şekilde geri adım atmadılar. Navlun 
seviyelerinde yüksekliğin devam edeceğini 
görüyoruz” dedi.

Armatörlerin bu dönemde dikey enteg-
rasyona giderek iç taşıma, depolama gibi 
alanlarda da hizmet vermeye başladıklarına 
dikkat çeken Erkeskin, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Rekabet kuralları bozulmadığı ve 

piyasa domine edilmediği sürece bunların 
hepsi kabul edilebilir. Ancak sahip oldukları 
bu ezici güçle bir takım zorlamalara müracaat 
etmeye başladılar. Öncelikle uzun dönemli 
ve belirli bir hacme yönelik kontratlar iptal 
edildi. Daha sonra konteyner tedarik etmek 
için vermiş oldukları diğer servislerin de 
kendilerinden alınmasını zorunlu hale ge-
tirdiler. Son olarak da bazı armatörlerin bazı 
parkurlarda taşıma işleri organizatörlerine 
konteyner vermemeye başladığını gördük. 
Bütün bu uygulamaların sonucunda serbest 
rekabet ortamının engellendiğini, ortadan 
kaldırıldığını tüm dünya konuşuyor. ABD 
Başkanı konuyu gündemine aldı ve inceleme 
başlattı. Yine FIATA da bir çalışma başlattı 
ve bu çalışmadan çok çarpıcı sonuçlar çıktı. 
Bu hatların hiçbiri yüzde 30’un üzerinde 
pay sahibi olmadığı için rekabeti bozucu bir 
problem olmadığı ancak hizmete ulaşımda 
ve piyasadaki aktörlere eşit olarak sunulma-
sında ciddi problemler olduğu tespit edildi. 
Ne yazık ki konteyner hatlarını işletenlerin 
taşıma işleri organizatörleri ile çalışmak 
istemediklerini söylediklerini görüyoruz. 
Söz konusu sorunun Türkiye’ye yansıması-
na baktığımızda ise 4925 sayılı Taşımacılık 
Kanunu’nun 5’inci maddesine göre; taşımacı-
lar, taşıma hizmetlerini kabul edilebilir neden 
olmaksızın veya zorunlu haller dışında yap-
maktan kaçınamazlar ve taşıma hizmetinden 
herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak 

zorundadırlar. Dolayısıyla ben buradan, 
bu uygulamayı yapan bütün konteyner 
hatlarına seslenmek istiyorum: Hiçbir 
ayrım gözetmeksizin, herkese taşımacılık 
hizmetini sunmakla mükellefsiniz.”

Dijitalleşme konusuna da değinen 
Turgut Erkeskin, bütün lojistik faaliyetle-
rin dijitalleştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Dijitalleşmeyi en iyi uygulayan sektö-
rün havacılık olduğunu ve kullanılan 
dijital AWB oranının dünya genelinde 
yüzde 75’e ulaştığını belirten Erkeskin, 
denizcilikte ise yılda üretilen 45 milyon 
konşimentonun sadece yüzde 1.2’sinin 
elektronik ortamda düzenlendiğine 
dikkat çekerek dijitalleşme seviyesinin 
düşük olduğunu vurguladı. Dijitalleşme 
alanında bir standardın oluşturulması 
gerektiğinin altını çizen Erkeskin, “Tüm 
tedarik zincirindeki aktörlerin birbirleri 
ile ezici bir şekilde rekabet etmediği bir 
ortamda çalışmasını sağlamalıyız. Bu-
nunla ilgili kamunun da üzerine düşeni 
yapmasını bekliyoruz” diye konuştu. 
Forwarderların geleceğine ilişkin görüşü-
nü de açıklayan Erkeskin, “Taşımı işleri 
organizatörleri değer ve tedarik zinci-
rinin omurgası olmaya devam edecek. 
Üretimi, hizmet ihracantını artırmada 
her zaman piyasada var olacak” dedi.

‘ARMATÖRLER EŞİT HİZMET 
VERMEK ZORUNDA’ 

Turgut Erkeskin - FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Transport CEO’su
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T
ürk Hava Yolları Genel Müdür 
(Kargo) Yardımcısı Turhan Özen 
ise açılışta yaptığı konuşmada, 
yeni dönemi ve dönüşümü 

havayolu ekseninde değerlendirdi. 
Hava kargonun tonaj olarak uluslararası 
ticaretin yüzde birinden daha az bir 
büyüklüğü ifade ettiğini belirten Özen, 
“Diğer modlarla kıyaslandığında bu 
çok küçük bir rakam. Ama değer olarak 
bakıldığında havayolu 19 trilyon dolarlık 
global ticaretin yüzde 35’ine hitap ediyor. 
Bu rakamın e-ticaretteki gelişmeye bağlı 
olarak yüzde 45’lere yükseleceğini tahmin 
ediyoruz” dedi. Türkiye ihracatının sadece 
yüzde 8’inin hava kargoyla yapıldığını 
aktaran Özen, “Türkiye’nin ihracatının 
büyük bölümü karayoluyla AB’ye 
yapıldığı için durum böyle. Karayoluyla 
AB’ye rahat ihracat yapıldığını 
düşünürsek Belçika, Hollanda, Almanya 

U
TİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve DEİK Lojistik İş 
Konseyi Başkanı Ayşem Ulusoy, 
konuşmasında lojistiğin yeniden 

kurgulanması ve yapısal reform sürecine 
dikkat çekti. “Pandemi sürecinde her sabah 
farklı bir senaryo ile uyandık” diye söze 
başlayan Ulusoy, şunları aktardı: “Sektör 
olarak çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Bu 
dönemde gücümüzün farkına vardık. 
10-15 yılda erişebileceğimiz noktaya iki 
yılda geldik. Lojistik sektörü hem dijital 
tarafta hem de diğer süreçlerde iş yapış 
modellerine çok kıvrak bir şekilde uyum 
sağladı. Süreci çok iyi yönettiğimizi 
düşünüyorum. Bu süreç bize birlikte 
çalışmanın önemini de gösterdi. Bizler 
artık dernekler olarak ortak platformlarda 
ortak sorunlara doğru çözümler 
bulmalıyız. Lojistiği tekrar kurgulamak 

gibi bazı ülkelerde hava kargoyla ihracatın 
değer bazında oranın yüzde 30’ları aşması 
ticaret ürünlerindeki değişimi ve yüksek hız 
gereksinimini gösteriyor” diye konuştu. 

Pandemi döneminde kargo taşımala-
rının büyük bölümünün yolcu uçaklarıyla 
yapılması nedeniyle havayolu taşımacılığı-
nın çok zorlandığını ifade eden Özen, 2022 
yılının Mart ayından itibaren normalleş-
meyle beraber bu etkinin azalmaya başladı-

zorundayız. Lojistiğin yapısal reform sürecini 
başlatmalıyız. Bu konuyla ilgili olarak da 
bir çalıştay zinciri düzenlemeyi planlıyoruz. 
Lojistiğin tekrar masaya yatırılarak, geniş 
ve kapsamlı olarak incelenmesini en önemli 
hedefimiz.” 

Konuşmasında sürdürülebilirliğin 
önemine de değinen Ulusoy, “Önümüzde 
Yeşil Mutabakat süreci var. Bundan sonra 

‘TURKISH CARGO, TÜRKİYE HAVA KARGO 
PAZARINI BÜYÜTME HEDEFİNDE’  

Turhan Özen - Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı

‘LOJİSTİĞİN YAPISAL REFORM 
SÜRECİNİ BAŞLATMALIYIZ’

Ayşem Ulusoy - UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı / DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı

ğını söyledi. Özen, “Bugün itibariyle 
Turkish Cargo’nun Türkiye ihraca-
tındaki pazar payı yüzde 61.Turkish 
Cargo’nun büyümü ve ticari başarı 
açısından asıl odaklandığı nokta ise 
transit pazarlardır. Türkiye’de milli 
havayolu olmanın getirdiği hizmet ve 
servis bilinci öne çıkmaktadır. Hizmet-
te, serviste ve müşteri memnuiyetinde 
lider olmak, Türk ekonomisine dış ti-
carette katma değer yaratmak üzerine 
yoğunlaşmış durumda. Bu kapsamda 
bizim motivasyonumuz pazar payımı-
zı artırmak değil. Yüzde 75 pazar payı 
alma hedefinde değiliz. Bunun yerine 
Türkiye hava kargo pazarının iki ka-
tına çıkmasını tercih ediyoruz. Milli 
havayolu olmanın getirdiği hizmet 
ve servis bilinciyle hava kargo sektö-
ründe hizmet kalitesinin artırılmasını 
amaçlıyoruz” dedi. 

lojistikte çeşitliliğin de çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Farklı rotalarda, 
farklı güzergahlarda, farklı sistemler 
bulamayan lojistik şirketleri gerçekten 
zorlanacak. Tek bir rotaya yönelen lojistik 
şirketleri ne yazık ki büyük sıkıntı yaşa-
yacak” dedi. 21.yüzyılın öznesinin insan 
olduğunu belirten Ayşem Ulusoy, lojistik 
sektörünün yakın gelecekte en büyük 
sorunun insan kaynağı olacağını vurgu-
ladı. Lojistiğin geleceğinin kurgulanma-
sındaki en önemli noktalardan birinin 
dijitalleşme olduğunu belirten Ayşem 
Ulusoy, tüm süreçlerin kağıtsız bir şekil-
de tamamlanabilmesi ve gümrüklerin de 
dijital sisteme entegrasyonu konusunun 
önemine dikkat çekti. Ulusoy, dijitalleş-
me konusunun aynı zamanda bir regü-
lasyona kavuşturulması gerektiğinin 
altını çizdi. 
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L
ODER Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Gülçin 
Büyüközkan, lojistik sektörü 
açısından pandeminin kırılım 

yarattığını söyledi. Sektörün öneminin 
bu dönemde daha da iyi anlaşıldığını 
belirten Büyüközkan, “2000’li yıllarda 
tedarik zincirlerinde globalleşme ön 
plana çıktı. Ancak pandemi tedarik 
zincirinde yerelleşme ve alternatifler 
oluşturmamız gerektiğini gösterdi. Bu 
dönemde dirençli sistemler, alternatif 

T
ÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Erdemir, 
sektöre son 35 yılda 45-47 
milyar dolarlık yatırım 

yapıldığını söyledi. TÜRKLİM olarak 
her yıl Türk Limancılık Sektör Raporu 
yayınlandıklarını aktaran Erdemir, 
“2006 yılında yayınladığımız raporda 
yer alan 2023 ile ilgili istatistiklere 
baktığımızda yüzde 5 bir sapma payı 
olduğu görülüyor. Şimdi de ‘Vizyon 
2050’ çalışmasıyla 2050 rakamlarını 
yayınlıyoruz. Bu rakamlar Türk 
limancılığının son 25 yılda neyi 
başardığını, gelecek 25 yılda neyi 
başaracağını gösteriyor” dedi. Vizyon 
2050 çalışması çerçevesinde limanları 
bekleyen yük artışlarını aktaran Aydın 
Erdemir, “Türkiye limanlarında 
2021 yılında 526,3 milyon ton yük 
elleçlendi. 2050 yılına kadar yüzde 
152 oranında artışla 1,3 milyar ton yük 

senaryolar, kurumsal risk yönetimi ve 
tedarik zincirinde tedarikçilerle birlikte 
yol alınması gerekliliği daha iyi anlaşıldı” 
dedi. Büyüközkan, dijitalleşme konusuyla 
ilgili ise şunları söyledi: “Dijitalleşme 7-8 
yıldır her sektörde gündemde. Dijitalleşme, 
lojistiğe ve tedarik zincirine ciddi katma 
değer sağlıyor. Biz teknoloji, insan, süreç 
olgusuyla işe girişiyoruz. Teknoloji ilerliyor, 
bunu alıp sistemlerimize entegre edebiliriz 
ancak süreçlerimizle uyumlu teknolojiyi 
alamazsak bu ölü bir yatırım olur. Doğru 

elleçlenecek. Bu büyüme için mevcut 
liman kapasitesinin tahminen 2-2,5 katına 
çıkması gereklidir. Yine aynı senaryoya 
göre konteynerde yüzde 233 oranında 
bir büyüme olacak. Konteynerde ise 
kurulu kapasitenin üç katına çıkarılması 
gerekmektedir” diye konuştu. 

“Kamu ve sivil toplum örgütleri ola-
rak Türkiye’nin geleceğini hazırlamamız 
gerekiyor. Aksi takdirde Türk limancılığı 
çok büyük bir darboğaz yaşar” diyen 
Aydın Erdemir, atılması gereken adımları 
ise şöyle sıraladı: “Liman yatırımları için 
yatırım cazibesi yaratacak düzenlemelerin, 
mevzuatın, teşvik ve destekleme sistemle-
rinin, master planların vs. yapılması zaru-
ridir. Limanların üzerlerindeki ekonomik 
yüklerin mümkün olduğunca ortadan 
kaldırılması ve dış ticaret başta olmak üze-
re ülke ekonomisine, büyümesine ve gelir 
artışına fayda sağlayacak düzenlemelerin 
yapılması, limanların kullanım ve/veya 

sürece doğru teknolojiyi uygulamamız 
gerekiyor. Şirketler, stratejik hedefleri 
doğrultusunda hangi teknolojiden 
nasıl faydalanır bunun yol haritasını 
oluşturmalı. Diğer taraftan da insan 
kaynağı çok önemli. Bu alanda eğitimin 
belli bir standarda ulaştırılması, sektörün 
ihtiyacı olan eğitimli, vasıflı, yetkin 
insan kaynağına ulaşılması gerekiyor. 
Uygulamalı eğitimler çok önemli. 
Teknolojiyi iyi özümseyen insan kaynağı 
ile yola devam edilmesi gerekiyor.”

işletme sürelerinin bugünden uzatıl-
ması gelmektedir. Başta limanların 
toplu halde bulunduğu körfezlerdeki 
uygun liman geri sahalarının ve ara-
zilerin planlanarak ve rezerv edilerek 
Vizyon 2050’deki yük artışlarına uygun 
olarak yönetimi ve projelendirilmesi 
gereklidir. Limanlara demiryolu bağ-
lantılarının tamamlanmasıyla birlikte 
liman geri sahalarında multimodal 
lojistik merkezlerin, liman bağlantı 
yollarının ve yük merkezlerinin uzun 
ölçekli planlamalara uygun şekilde pro-
jelendirilerek tamamlanması önemlidir. 
Türkiye’deki mevcut limancılığa uygun 
bir ‘Liman Yönetim Modeli’ ile liman 
optimizasyonunun ve/veya liman 
toplulaştırılmasının hayata geçirilmesi 
önemlidir.” Erdemir, limanlarda dijital-
leşme alanında belli bir yol kat edildi-
ğini ancak, bu konuda bir regülasyona 
ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 

‘DOĞRU SÜRECE DOĞRU TEKNOLOJİ GEREKİYOR’ 
Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan - LODER Yönetim Kurulu Başkanı

‘LİMANCILIK SEKTÖRÜNÜN 2050 HEDEFİ 1,3 MİLYAR TON’ 
Aydın Erdemir - TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı

Turgut Erkeskin

Aydın Erdemir

Ayşem Ulusoy

Prof. Dr. Gülçin 
Büyüközkan
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D
ışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Sektörel 
Politikalar Daire Başkanı 
Burcu Altınordu, AB 

Yeşil Mutabakatı’nın kapsamı ve 
Türkiye’ye etkilerine ilişkin bir 
sunum yaptı. Avrupa İklim Yasası, 
AB Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım 
Stratejisi ve Eylem Planı, “Fit-for-55” 
paketi hakkında ayrıntılı bilgi veren 
Altınordu, Avrupa Yeşil Mutabakatı 
Yatırım Planı kapsamında gelecek 10 
yıllık dönemde en az 1 trilyon euroluk 
sürdürülebilir yatırımın harekete 
geçirilmesinin planlandığını aktardı. 
Altınordu, AB Yeşil Mutabakatı 
kapsamında Türkiye’de atılan 
adımları ise şöyle özetledi: “2021’de 
yayınlanan, 9 ana başlık altında 
toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeren 

C
EVA Lojistik Satış ve İş 
Geliştirme Başkan Yardımcısı 
Murat Karadağ, “Türkiye’nin 
Afrika ile Ticaret Gelişimi 

ve Lojistik” konulu bir sunum yaptı. 
30,3 milyon nüfusa sahip Afrika’da 
tüketim malları pazarının 500 milyar 
dolar, toplam pazarın ise 3,4 trilyon 
dolar büyüklüğe sahip olduğunu 
belirten Karadağ, bu ülkede bir malın 
üretim değeriyle son tüketiciye satış 
değeri arasındaki farkın yüzde 320’leri 
bulduğunu vurguladı. Afrika’nın 
yük trafiği, Türkiye’nin ve CEVA’nın 
bölgeye yönelik hedefleri hakkında da 
bilgi veren Karadağ, şunları aktardı: 
“Kuzey Afrika 2 milyon TEU’luk giriş, 
yaklaşık 590 bin TEU’luk çıkış olmak 
üzere 2,6 milyon TEU’luk bir yük 
trafiğine sahip. Kuzey Afrika’ya ürün 
gönderen ülkeler içinde İspanya ve 
Çin’den sonra 80 bin TEU ile Türkiye ilk 
üç ülke içinde yer alıyor. Batı Afrika’ya 
yaklaşık 3 milyon TEU’luk giriş, 780 
bin TEU’luk çıkış olduğunu görüyoruz. 
Türkiye yine 171 bin TEU ile buraya 

‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın, ülkemizin 
yeşil dönüşüm alanında gerçekleştireceği 
uyum çalışmalarına yol gösterici olacağına 
inanıyoruz. Diğer yandan ülkemiz Paris 
Anlaşması’na taraf oldu. Paris Anlaşması 
gereklilikleri doğrultusunda açıklanan 
ülkemizin 2053 yılına yönelik net sıfır 

en çok ürün gönderen ülkelerden biri. 
Güney Afrika’da 1,8 milyon TEU giriş, 
750 bin TEU’luk çıkış yükü var. Buradaki 
trafiği Çin ve Asya Pasifik yönetiyor. Doğu 
Afrika’nın 1,3 milyon TEU giriş, 372 bin 
TEU çıkışlık bir yük trafiği var. Türkiye 
90 bin TEU ile Çin ve Hindistan’dan sonra 
Doğu Afrika’ya mal gönderen üçüncü ülke. 
Türkiye’nin 2021 yılında Afrika’ya 21.2 
milyar dolar ihracat yaptığını görüyoruz. 
İthalat miktarı ise 8.2 milyar dolar. Son iki 
yıl içinde ihracatın yüzde 28, ithalatın yüzde 
44 düzeyinde büyüdüğünü görüyoruz. 
Türkiye’nin Afrika ilgisi artmış durumda. 
Bu bölgeyle ticaret hacminin önce 50 milyar 

emisyon hedefi, Yeşil Mutabakat 
Eylem Planımızın uygulama sürecine 
ivme kazandıracaktır. 2053 hedefine 
ulaşmak için atılacak adımların 
belirlenmesi amacıyla bir İklim Şûrası 
düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, taslak 
İklim Kanunu çalışmaları ve SKDM ile 
ilgili süreç dikkate alınarak ülkemize 
özgü bir karbon fiyatlandırma 
sistemi tesis edilmesine yönelik 
teknik çalışmalar son dönemde hız 
kazanmıştır. Kombine Taşımacılık 
Yönetmeliği, 2053 Ulaştırma ve Lojistik 
Ana Planı yayımlanmıştır. Türkiye – 
AB arasında iklim konusunda yüksek 
düzeyli diyalog mekanizması tesis 
edilmiştir. Söz konusu mekanizmanın 
yeşil dönüşüm konusunda AB ile 
işbirliğimizi daha da derinleştireceği 
inancındayız.” 

dolara, daha sonra 75 milyar dolara 
taşınması hedefleniyor. Türkiye 
Afrika’ya ulaşım, tekstil, imalat, sağlık 
turizmi gibi önde gelen sektörler 
için partner olmak istiyor. CEVA 
Lojistik Türkiye olarak biz de Türkiye 
vizyonuyla paralel olarak Afrika ile 
ticaret yapan firmaların uçtan uca 
hizmet alabilecekleri lojistik partnerleri 
olmak istiyoruz. Türkiye’den hava ve 
denizyoluyla, Afrika içinde ise varsa 
tren yoluyla yoksa karayoluyla son 
noktaya kadar hizmet sunuyoruz. 
Afrika’da daha fazla ülkede daha 
fazla hacim elleçleyerek, kendimizi 
gösteriyor olacağız.” Bugüne kadar 
organik büyüyen CEVA’nın, inorganik 
büyümeye de odaklandığını belirten 
Karadağ, “Bu alanda attığımız adımları 
duyuracağız. Dünyanın 170 ülkesinde 
10 bine yakın çalışanımız ve 1.3 
milyon TEU elleçleyen bir denizyolu 
portföyümüz,10 milyon metre kare 
civarında depolama tesisimiz var. 2022 
yılını 12 milyar dolarlık bir ciroyla 
kapatmayı hedefliyoruz” dedi. 

‘TÜRKİYE 2053 VİZYONU İLE GELECEĞİNİ PLANLIYOR’ 
Burcu Altınordu - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Sektörel Politikalar Daire Başkanı

‘AFRİKA’DA TÜRK İHRACATÇISININ EN İYİ PARTNERİ OLACAĞIZ’ 
Murat Karadağ - CEVA Lojistik Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı
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U
ND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel, konuşmasında 
öncelikli sorunlar nedeniyle 
karayolu taşımacılık sektörünün 

teknolojiyi yeterince gündemine 
alamadığını söyledi. Sorunlar yaşanınca 
devreye giren kriz yönetiminin 
pandemiyle birlikte süreklilik haline 
geldiğini ifade eden Özel, şunları aktardı: 
“Gün geçmiyor ki bir kriz yönetmeyelim. 
Artık sürekli krizlerle, ‘her an her şey 
olabilir’ olgusuyla yaşamaya başladık. 

T
ransorient Yönetici Ortağı 
Nil Tunaşar ise pandemi 
döneminde sektörde yaşanan 
gelişmelere değinerek, 

teknolojinin bu dönemde zorunluluk 
haline geldiğini söyledi. Tunaşar, 
“Teknoloji 20 yıl önce lükstü. Şimdi ise 
gereklilik ve zorunluluk haline geldi. 
Teknoloji olmadan firmaların çalışma 
yapamayacağını düşünüyorum” dedi. 
Global trendelere bakıldığında tedarik 
sürecinin şeffaflığına milyarlarca 

Hiçbir şey şaşırtıcı gelmemeye başladı. Büyük 
bir paradigma değişiminden geçiyoruz. 
Süreçleri buna adapte etmek, bunları 
öngörebilmek kolay değil. Bölgeselleşme 
başladı, ticari savaşlar arttı, iklim 
değişiklikleri gündemdeki yerini koruyor 
böyle bir karmaşık süreçten geçiyoruz. 
‘Değişmeyen, tek şey değişimdir’ durumu, 
değişmeyen tek şey belirsizlik durumuna 
döndü. Bu duruma adapte olanlar ayakta 
kalacak, ayak uyduramayanlar daha hızlı 
yok olacak. Çok yönlü olmak lazım.” Alper 

dolarlık yatırım yapıldığını vurgulayan Nil 
Tunaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes 
şeffaflık ve izlenebilirlik istiyor. Diğer 
yandan e-ticaret çığ gibi büyüyor. E-ticaretin 
toplam ticaret içindeki oranı yüzde 17’ye 
ulaşmış durumda. Temel olarak bu iki 
gelişme teknolojiyle oluyor. Teknoloji, diğer 
düzenleri yıkıyor. Örneğin Zara birçok 
fabrikasını kapattı. E-ticaret üzerinden 
satışlar yapıyor. Hız artışı ve maliyet 
avantajı firmaları buraya götürüyor, bunu 
da teknoloji sağlıyor. Taşıyıcılarımız çok 

Özel,  teknolojik dönüşüm konusuyla 
ilgili değerlendirmede sektörün öncelikli 
konularının başka olduğunu söyledi. 
Özel, “Sektör kapıları geçemediği için 
teknolojiyi ana gündemine alamıyor. 
Bunun önünü tıkayan unsurların ortadan 
kaldırılması gerekiyor. İşin kavramsal 
bütününü oturtamadık. Bu yüzden 
tanımı da koyamıyorsunuz” dedi. Özel, 
lojistiğin çeşitlendirilmesi gerektiğini 
ama Türkiye’nin elindeki en iyi kartın 
karayolu olduğunu aktardı. 

hızlı dijitalleşiyorlar ve bu sürece yüksek 
bütçeler ayırıyorlar. Dijitalleşirken, son 
müşteriye ulaşıyorlar. Eğer müşterinize 
dijital yoldan ulaşıyorsanız, aracıya 
ihtiyacınız yok. Bunların, gelecekle ilgili 
tehditler olduğunu düşünüyorum. Bazı 
armatörlerin taşıma işleri organizatörlerini 
pasifize etmeye çalışmalarının arkasında 
da dijitalleşme olgusu var. Bu tehditlere 
karşı yapılabilecek şeyler yine teknolojiyle 
olabilir. Teknoloji, insan ve süreç çok 
önemli…” 

‘KARAYOLUNDA TEKNOLOJİ SINIRLARA TAKILDI’  
Alper Özel - UND İcra Kurulu Başkanı

‘ŞEFFAFLIĞA MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM YAPILIYOR’   
Nil Tunaşar - Transorient Yönetici Ortağı

Moderatörlüğünü Konsped Genel 
Müdürü Mete Tırman’ın yaptığı 

“Post Covid Döneminde Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik” oturumunda, 

Transorient Yönetici Ortağı Nil 
Tunaşar ve UND İcra Kurulu Başkanı 

Alper Özel konuşmacı olarak yer aldı.

K
onsped Genel Müdürü Mete Tırman, pandemi sürecinde 
sektör oyuncularının iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler 
olduğunu söyledi. Özellikle teknoloji alanında önemli 
gelişmeler yaşandığını belirten Tırman, ancak demiryolu 

taşımacılığında bunun yeterince hissedilmediğini vurguladı. Tırman, 
“Demiryolu Taşımacılığı Derneği’ni (DTD) 2006’da kurduk. O dönemde 
2023 yılı için hedefler kondu. Demiryolu öncelikli yatırımlar yapılmalı 
dedik. Demiryolunda teknolojiyi yeterince kullanamadık. Yapay zeka 
giderek öyle gelişiyor ki, 2050’de çok farklı bir dünyada yaşayacağız. 
2050’de hiçbirimiz gerçekten ne olacağını bilmiyoruz” dedi. 

Mete Tırman Alper Özel Nil Tunaşar
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U
TİKAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı  ve KITA 
Lojistik CEO’su Emre Eldener, 
pandemi döneminde lojistik 

sektörünün zamanında, ancak çok daha 
pahalıya teslimat yapmak zorunda 
kaldığını söyledi. Eldener, “Şangay-
İstanbul arasındaki konteyner fiyatı 2 

A
B Türkiye Delegasyonu 
Ulaştırma ve Afet Risk 
Yönetimi Sektörleri Program 
Yöneticisi Akif Türkel ise 

“Afetler olağanüstü durumlardır. 
Aslında en ilkel reflekslerimizle 
davranmaya başlıyoruz. Pandemi 
de aslında öyle bir durumdu,  kimse 
ne yapacağını bilmiyordu. Çok 
zor bir süreçten ve krizin içinden 
çıkarak geldik. Sınır kapıları kapandı, 
kamyonlar TIR’lar yerinde kaldı. Gemi 

bin dolarlardan,12 bin dolarlara yükseldi. 
Hiç aklımıza gelmeyen maliyet artışları 
ortaya çıktı. Tedarik zincirinde yaşananlar 
bütün dünyada enflasyon artışlarını 
tetikledi. İklim krizi ve karbon ayak izinin 
azaltılmasına yönelik çok ciddi harcamalar 
bekleniyor. Karbon ayak iziyle savaş 
enflasyon artışında ikinci bir tetikleyici 

çalışanları gemide kaldı. Uçuşlar azaldı. 
Ancak bu süreçte taşımacılık sektöründeki 
dernekler çok yoğun bir çalışma içine 
girdi. Bu dönemde demiryolu sektörünün 
yıldızı parladı ama sadece parladı. Çünkü 
demiryolunun uluslararası taşımacılık 
içindeki payı sadece yüzde 0.9’a çıkabildi. 
Peki neden başarılamadı? Çünkü demiryolu 
sektörü altyapı olarak talebe hazır 
değildi. Nitekim demiryolları bu fırsattan 
yararlanamamış oldu. Süreç bize farklı 
modlara yatırım yapmamız gerektiğini 

olacak” dedi. Pandeminin dijitalleşmenin 
gerçek anlamda tetikleyicisi olduğunu 
vurgulayan Eldener, “Pandemiyle birlikte 
özellikle gümrüklerde dijitalleşme, tek 
pencere, temassız işlemler konusunda 
adımlar atılmaya başlandı. Önümüzdeki 
süreçte dijitalleşme çok daha hızlanacak” 
diye konuştu. 

gösterdi. Bir krizi atlattık ama daha 
büyük bir kriz olan iklim krizinin içinde 
yaşıyoruz. Özellikle iklim krizine ilişkin 
çabaları devam ettirmeliyiz. Diğer yandan 
Dünya Bankası’nın Lojistik Performans 
Endeksi’nde Türkiye 47. sırada. Lojistik 
performansta Türkiye geriye gitti. 
Endekste beş alanda değerlendirme 
yapılıyor altyapı ve gümrükler puanı 
düşürüyor. Ama zamanında teslimat 
konusunda puanı yüksek, bunu lojistik 
sektörü yaratıyor” dedi. 

‘PANDEMİ DİJİTALLEŞMENİN TETİKLEYİCİSİ OLDU’  
Emre Eldener - UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KITA Lojistik CEO’su 

‘DEMİRYOLU SEKTÖRÜ FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ’  
Akif Türkel - AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma ve Afet Risk Yönetimi Sektörleri Program Yöneticisi

Moderatörlüğünü UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KITA Lojistik CEO’su Emre 
Eldener’in yaptığı, Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, AB Türkiye 
Delegasyonu Ulaştırma ve Afet Risk Yönetimi Sektörleri Program Yöneticisi Akif Türkel ve C.H. 
Robinson Türkiye Genel Müdürü Gökalp Kobe Ertuğrul’un konuşmacı olarak katıldığı oturumda 

kriz döneminde uluslararası lojistik, küresel tedarik zinciri yönetimi ve gelecek beklentileri tartışıldı.

Emre Eldener Akif Türkel Gökalp Kobe Ertuğrul

Damla Alışan
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A
lışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Damla 
Alışan yaptığı konuşmada 
pandemi döneminde lojistik 

ve tedarik zincirinde ezberlerin 
bozulduğunu söyledi. “Alışan 37 
yaşında. Pandemi sürecindeki gibi 
bir dönem hiçbir zaman yaşamadık” 
diye söze başlayan Alışan, şunları 
aktardı: “Bunu bir filmde seyretseydik, 
senarist çok abartmış derdik. Pandemi, 
ekonomik kriz ve tedarik zinciri 
akışlarının değişmesi bizi bambaşka 
bir yere attı. Lojistik olmazsa olmaz, 
tedarik zinciri olmazsa olmazı 
gösterdi. Operasyonlarımızı bir gün 
bile durdurmadan devam ettirdik ve 
o kriz dönemini atlattık. Ama bulutlar 
dağıldığında gördüğümüz tablo krizin 
sandığımız kadar kısa sürmediği ve 
bazı şeyleri de kasnaktan değiştirdiği 
oldu. Yakın zamana kadar tedarik 
zincirinde sıfır stok konuşulurken, 
akışlar değiştiği için stok seviyeleri 

C
.H. Robinson Türkiye Genel 
Müdürü Gökalp Kobe 
Ertuğrul da panelde “Tedarik 
Zincirinde Dijital Dönüşüm 

ve Trendler” konulu bir sunum yaptı. 
“İlerleyen dönemlerde trilyonlar veriyle 
kazanılacak” diyen Ertuğrul, bugünün 
en kıymetli iki öğesinin data ve dikkat 
çekmek olduğunu söyledi. Fortune 500 
şirketlerine bakıldığında dijitalizasyon 
evrimini tamamlayamayanların 
oyunun gerisinde kaldığını vurgulayan 
Ertuğrul, lojistikte yeni trendleri şöyle 
özetledi: “Üretim yapan şirketler 
bu süreçte özellikle hammadde ve 
lojistikte tedarikçi sayısını çeşitlendirme 
öneminin farkına vardılar. Teknolojiye 
yönelik yatırımların artırılması, bütün 
şirketlerin gündeminde. Birçok ülkede 
beyaz yakalı çalışanların istifasıyla 
birlikte gündeme gelen iş gücü sorunu 

artmaya başladı. Birçok firma malları farklı 
yerlerden tedarik etmek durumunda kaldı. 
Bildiğimiz ezberlerin tamamı bozuldu. 
Lojistik sektörü olarak biraz zorlandık 
ama çıkan zorlukları kısa periyotlarla 
çözerek, aksiyon alarak, doğru zamanda 
reaksiyon verebildik. Uçtan uca tedarik 
zinciri etkilendi. Pandemi döneminde 
yatırım yapılmadığı için depo arzında çok 
ciddi problemler yaşandı. E-ticarette bir 
talep patlaması oldu. Ekipman, şoför krizi, 
kalifiye eleman bulmakta sıkıntı gibi birçok 

devam ediyor. Sürdürülebilirlik en büyük 
trendlerden birisi. Peki önümüzdeki beş 
yılda bizi neler bekliyor? Tedarik zinciri 
ve lojistik artık stratejik bir fonksiyon 
olarak kabul ediliyor. ‘Yükümüz olursa 
taşıtırız’ mantığından, ‘rekabetçi avantaj 
ortaya koymak için tedarik zincirine 
odaklanmamız gerekiyor’ bilinci 
oluşturuldu. Müşteri deneyimi ve tecrübesi 

sorun ortaya çıktı. Bu problemler var 
diye ‘küstüm oynamıyorum’ demek 
yok. Yakın gelecek sürdürülebilirlik 
dönemi olacak. Hizmet veren hizmet 
alan, kamu yani herkes, alışkanlıklarını 
ve iş yapış şekillerini gözden geçirmek 
mecburiyetinde. Kaynaklarımız kısıtlı 
ve pahalı. Bunu en verimli şekilde 
kullanabilmenin yolunu bulmamız 
gerekiyor. Sektörün ajandalarında 
farklı konular var. Ancak dijitalleşme 
olmazsa olmaz. Otonom araçlar 
hayatımıza girecek. Avrupa sınırları 
içinde 4 saatte boşaltma performansı 
yakalıyorsak, neden Türkiye’de bunu 
yapamayalım. Kabaca bir TIR’ın 
günlük maliyetinin 1500 TL’lere 
geldiği bugün, TIR’ı iki gün yatırmak 
çok büyük bir kayıp. Yapacak çok 
işimiz var. Her şeyde bir hayır var 
diyorum. Belki de pandemi iyi şeylere 
yol açacak. Sektör kol kola girip, 
sorunların çözümüne yönelik çaba sarf 
edecek.” 

çok önemli. Lojistik servis sağlayıcılar 
için de müşterisinin neye ihtiyacı 
olduğunu tespit etmesi ve buna çözüm 
dizayn etmesi öne çıkıyor. Çalışan profili 
ve gereken yetkinlikler yine çok önemli. 
Hizmet firmalarında satış ve pazarlama 
çok önemliydi, bu devam ediyor. Ancak 
dijital dünyada çok daha fazla mühendis 
ve teknik eleman istihdam edilmesi 
gerekiyor. Çünkü pazarlanan hizmet ve 
servislerin uygulanabilirliği aşamasında 
teknik elemanın önemi çok daha fazla 
ön plana çıkıyor. Bağlanabilirlik ve 
izlenebilirlik artık olmazsa olmaz. 
E-ticaret ve e-ihracat çok hızlı gelişiyor. 
Son olarak sürdürülebilirlik ve insan. 
Önümüzdeki 5-10 yıl boyunca hatta 
daha fazla dönemde teknoloji insanın 
önüne geçemeyecek. Dolayısıyla insana 
ve insan ilişkilerine yatırım yapmamız 
gerekiyor.”

‘YAKIN GELECEĞE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DAMGA VURACAK’   
Damla Alışan - Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

GELECEK 5 YILDA LOJİSTİK TRENDLER NELER OLACAK?    
Gökalp Kobe Ertuğrul - C.H. Robinson Türkiye Genel Müdürü
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Moderatörlüğünü Reibel Taşımacılık Genel Müdürü Arif Badur’un yaptığı 
hava kargo taşımacılığı ve dijitalleşme oturumuna, SHGM Havacılık 
Güvenliği Daire Başkanlığı Havacılık Güvenliği Standartları ve Sertifikasyon 
Müdürü Ramazan Dursun, IATA Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan 
Proje Yöneticisi Okan Oğur, Qatar Airways Cargo Türkiye Ülke Müdürü 
Serkan Demirkan ve Dünya İnsansız Hava Araçları Federasyonu Türkiye 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Haydar Ateş konuşmacı olarak katıldı. 

S
HGM Havacılık Güvenliği Daire 
Başkanlığı Havacılık Güvenliği 
Standartları ve Sertifikasyon 
Müdürü Ramazan Dursun 

pandemi döneminde hava kargonun pik 
yaptığını söyledi. Dursun, “Pandemiden 
sonra bir duraksama döneminin 
yaşanacağı tahmin ediliyordu. Ancak 
ülkemize baktığımızda büyümenin devam 
ettiğini görüyoruz. 2021-2022 Nisan 
döneminde hava kargoda iç hatlarda 
yüzde 32’lik, dış hatlarda yüzde 25’lik 
büyüme yaşandı. Büyümenin devam 
etmesi öngörülüyor” dedi. Dijitalleşme 
alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi 
veren Dursun, şunları aktardı: “Bu süreçte 

Q
atar Airways Cargo Türkiye 
Ülke Müdürü Serkan 
Demirkan, bu yıl 25. yıllı 
kutlayan Qatar Airways’ın son 

AITA verilerine göre en büyük havayolu 
şirketi olarak birinciliğini koruduğunu 
söyledi. Pandemi döneminde yolcu 
uçaklarını kargo uçakları olarak 
kullanmaya başladıklarını ve bazı 
hatlarda bu uçuşların devam ettiğini 
aktaran Demirkan, “Gelecekte 5 temel 
konuya odaklanacağız: Kalitemizden 
ödün vermeden, müşteri odaklılığımıza 

hem sektörümüz büyüdü hem de teknoloji 
alanında ciddi gelişmeler yaşandı. Biz de buna 
uyumlu hale gelmek için yaklaşık 15 yıldır 
kullandığımız Sivil Havacılık Bilgi Yönetimi 
Sistemi’ni yenilemek üzere bir çalışma 
başlattık. Amacımız, iş süreçlerini elektronik 
ortama taşıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet 
tasarrufu elde etmek ve ortak veri tabanı 
oluşturmak. 2023’ün ilk yarısında hayata 
geçirmeyi planladığımız projeyle, yetkili acente 
başvuruları, değerlendirme ve yetkilendirme 
işlemleri sistem üzerinden dijital ortama 
taşınacak. Güvenli tedarik zinciri veri tabanı 
diye bir sistem kuracağız. Ayrıca İHA önleme 
sistemleri, jammerların konumu ve açık olacağı 
zaman dilimi, hava sahasının belirlenmesi, 

devam edeceğiz. Fiyat konusunda lider 
olmak istiyoruz. Geleceğin networkünü 
kurmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 
Dijitalleşme konusunda ciddi adımlar 
atıyoruz ve ürün çeşitliğini artırma yönünde 
çalışmalar yapacağız” dedi. Dijital geleceğe 
hazırlanmak için ciddi adımlar attıklarını 
vurgulayan Demirkan, şunları aktardı: 
“Qatar Airways olarak e-AWB kullanımını 
ciddi bir seviyeye getirdik. IATA’ya yüzde 
100 ulaşmak konusunda bir taahhüdümüz 
var, şu anda yüzde 85 seviyelerini yakalamış 
durumdayız. Bir buçuk yıldır kullandığımız 

İHA/Drone ile kargo taşımacılığı konusunda 
çalışmalarımız mevcut. Jammerlarla ilgili 
proje aktif haline geldiğinde ülkemizde 
bir yeşil hava sahası belirlenecek, bu saha 
içinde İHA/Drone ile kargo taşımacılığı 
yapılmasını hedefliyoruz. SHTSHT-17.6 
mevzuatıyla acenteleri A Grubu ve B Grubu 
Yetkili Acente, Bilinen Gönderici diye ayırdık. 
Ancak, gönderinin yerinde güvenli hale 
getirilmesi ve havalimanına geldikten sonra 
tekrar bir taramaya tabi tutulmadan depo 
ve uçağa yüklenmesini kapsayan Bilinen 
Gönderici düzenlemesi çok kullanılmıyor. 
Yürüttüğümüz dijitalleşme çalışmaları 
kapsamında bu uygulamayı da aktif hale 
getirmeyi hedefliyoruz.” 

ve dört ana sistem üzerinden işlem yapılan 
e-booking en çok üzerinde durduğumuz 
platformlardan bir tanesi. Yakın zamanda 
yenilenecek web sitemiz üzerinden 
de e-booking yapabilir hale geleceğiz. 
Türkiye, Qatar Airways networkü içinde 
Web Cargo üzerinden en fazla e-booking 
işlemi yapan ülke konumunda. Diğer 
taraftan global bazı müşterilerimizle H2H 
interactions olarak e-bookinglere başlamış 
durumdayız. Cargo XML’e sahibiz. Aynı 
zamanda online fiyatlarımızı paylaşmak 
konusunda çalışmalarımız devam ediyor.”

‘BİLİNEN GÖNDERİCİ UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK’
Ramazan Dursun - SHGM Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı Havacılık Güvenliği Standartları ve Sertifikasyon Müdürü

‘GELECEKTE 5 TEMEL KONUYA ODAKLANACAĞIZ’ 
Serkan Demirkan – Qatar Airways Cargo Türkiye Ülke Müdürü

Arif Badur

 Ramazan 
Dursun

Okan Oğur

Dr. Öğr. Üyesi 
Haydar Ateş

Serkan Demirkan
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I
ATA Türkiye, Azerbaycan ve 
Türkmenistan Proje Yöneticisi 
Okan Oğur ise, hava kargo 
sektöründe dijitalleşme süreci ve 

IATA’nın bu alandaki çalışmalarını 
anlattı. Sık sık hava kargonun 
dijitalleşmesi için iş modelinin ne 
olduğu ya da buna neden şimdi 
ihtiyaç duyulduğu sorularıyla 
karşılaştıklarını ifade eden Oğur, 
“Cevap kısmen, küresel ekonominin 
giderek dijitalleştiğidir. Birkaç yıl içinde 
küresel ekonominin dörtte birinde 
tahminleme sistemi tamamen dijital 
olacak. Hava kargo endüstrisi artık 
işinde dijital teknolojilerin kullanımına 
yönelik daha fazla uygulama talep 
ediyor” diye konuştu. iPhone, 
Amazon, Google, Facebook teknoloji 
şirketlerinden önce geliştirildiği için 
eski teknolojiler olan ve kendini 
yeniliğe pek uygun görülmeyen eAWB 
ve Cargo XML’e sahip olmanın yeterli 
olmayacağını belirten Oğur, IATA’nın 
ONE Record standardı hakkında şu 
bilgileri verdi: “Mevcut EDI ortamında, 
mesajlar bir taraftan diğerine sıralı bir 
süreçte iletilir. ONE Record ile veriler 
doğrudan paydaşlar arasında değiş 
tokuş edilir ve veri aracılarına gerek 

D
ünya İnsansız Hava Araçları 
Federasyonu Türkiye 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Haydar Ateş, insansız 

hava araçlarının lojistik sektöründe 
kullanımına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. İHA’ların intralojistik, kargo 
teslimatı ve tıbbi malzeme lojistiğinde 
kullanıldığını belirten Ateş, şunları 
aktardı: “Amazon tarafından yapılan 
araştırmada depoda İHA kullanmak 
suretiyle işletim maliyetleri yüzde 20 
daha az olmakta, depoda mal taşıma 
sürati yüzde 50 artmaktadır. Bu 
suretle 13 adet depoda yıllık tasarruf 
edilen tutar 22 milyon ABD Doları’dır. 
Kargo İHA pazarının mali boyutunun 
2030 yılına kadar 41.4 milyar Dolar’a 

olmayacak bir sistem. Bu, hem tam şeffaflık 
hem de tüm tarafların ihtiyacı olan verilere 
kolaylıkla erişebilmesini sağlayacak. ONE 
Record ile yeni bir tanım ise lojistik internet 
kavramı. İndeks açıklaması, kolayca veri 
alışverişi yapmanın yolu yani onun teknik 
tanımı. Ama aslında ONE Record, lojistik 
internet kavramını yaratıyor. Bunu, küresel 
bir tedarik zinciri içinde, işi tamamen 
dijital kanallar ve platformlar aracılığıyla 
yürütebilen küresel bir lojistik ve nakliye 
hizmeti sağlayıcıları ağı olarak görebiliriz. 
Bu lojistik internetinde, veri, analitik ve 
yapay zeka kullanarak yeni iş modelleri 
ve iş verimliliğinizi geliştirebiliriz.” ONE 
Record’un nasıl çalıştığını da anlatan Oğur, 
“Buna bakmanın en kolay yolu, onu World 
Wide Web ile karşılaştırmaktır. www, 
insanların bağlantıya tıklayarak veya bir 
URL girerek herhangi bir web sitesini ziyaret 
edebileceği bir ortamdır. ONE Record tam 
olarak aynı şeyi yapar, ancak insanlar yerine 
karar vermek için algoritmaları kullanarak 
etkileşimi otomatik olarak yapan makineler 
var. Bu, insanları veri alışverişinden ziyade 
işe ve işin geliştirilmesine odaklanmaya 
yöneltiyor.” 

Okan Oğur, ONE Record’un bugünkü 
durumu hakkında ise şunları aktardı: “ONE 
Record standardı IATA tarafından yayın-

ulaşacağı ve bu pazarın 2030 yılına kadar 
yüzde 21.2 artacağı değerlendirilmektedir. 
İHA ile kargo taşımada kilometre başına 
maliyet yüzde 80 daha az olmaktadır. 
Amazon tarafından yapılan araştırmada 
normal kargo dağıtım süresi 60-75 dakika 
iken, İHA ile taşımada bu süre 15 dakikaya 
inmektedir. ABD’de ElroyAir, 2020’de büyük 
ticari kargo teslimatlarına başlamıştır. İHA 
225 kg’a kadar yükleri 500 km’ye kadar 
taşıyabilmektedir. Yine DHL, 130 km/s hızla 
uçabilen ve maksimum 40 dakikalık uçuş 
süresine sahip bir İHA kullanarak, 65 km’de 
4 kg’a kadar tıbbi malzeme teslim etmesini 
sağlayan bir projeyi tamamlamıştır. Benzer 
şekilde, Silikon Vadisi girişimi Zipline, 
25 hastane ve kliniğe tıbbi malzeme İHA 
hizmeti vermektedir. Türkiye’de de PTT 

landı. Çok sayıda alanda kullanılmış ve 
yaklaşık 90 şirket tarafından test edilmiş 
durumda. ONE Record ortamında 
müşterilere erişimi artıran bir dizi ticari 
uygulama da var. Birkaç kelimeyle, ONE 
Record, eksiksiz bir paydaş topluluğu ge-
nelinde şeffaflık konusunda destek sağla-
mıştır. Bugün mevcut olan en iyi teknolo-
jiye alışkındır ve birçok endüstride, özel-
likle API’lerin ve JSON veri biçimlerinin 
kullanımında kullanılmaktadır. Özellikle 
ONE Record’un tasarımı ve veri modeli, 
anlamsal web teknolojileriyle tamamen 
uyumludur, önümüzdeki 10 yıl içinde 
göreceğimiz veri alanları dünyasına çok 
iyi hazırlanmaktadır. Ayrıca bir dizi farklı 
olay aracılığıyla iletildiği için bu standart 
etrafında birçok yeniliğin gerçekleştiğini 
görüyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği ve 
Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapılıyor, 
Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile 
birlikte çalışıyor bu şekilde havayolları-
nın yaptıkları iş ile ülkelerin standartları 
arasında ONE Record üzerinden birlikte 
çalışabilirliğin uyumu test ediliyor. IATA, 
ONE Record kullanımını yaygınlaştırmak 
için taşımacılık sektöründeki en yaratıcı 
ve teknolojiden anlayan mühendisleri 
ve en yenilikçi şirketleri bir araya getiren 
hackathonlar düzenliyor.” 

drone kargo dönemini başlatıyor.” 
Kargo taşımacılığında İHA ve heli-

kopter karşılaştırması yapan Ateş, “Bir 
helikopterin bir saatlik uçuş maliyeti 2 bin 
euro, taşıma kapasitesi bin 170 kg, havada 
kalış süresi 2 saat 45 dakika, azami menzi-
li 657 km, uçuş mürettebatı 3 kişi. İHA’nın 
maliyeti 150 euro, taşıma kapasitesi bin 
350 kg, havada kalış süresi 24 saatten faz-
la, azami menzil 5 bin km, uçuş mürette-
batı yerde 1 pilot ve yardımcı pilot. Sonuç 
olarak bir helikopterin maliyeti 21 milyon 
dolar, İHA 3’ün maliyeti 5 milyon dolar, 
İHA 2’nin maliyeti ise 36 bin dolar” diye 
konuştu. İHA’larda turbo jet motorunun 
kullanılmasının hedeflendiğini belirten 
Ateş, bu sayede bu araçların 33 gün hava-
da kalabileceğini aktardı. 

‘ONE RECORD İLE HAVADA DİJİTALLEŞME BİR ADIM ÖTEYE TAŞINIYOR’
Okan Oğur - IATA Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Proje Yöneticisi

‘İHA’LAR LOJİSTİKTE DEVRİM YARATACAK’
Dr. Öğr. Üyesi Haydar Ateş – Dünya İnsansız Hava Araçları Federasyonu Türkiye Başkanı
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Dr. Murat Korçak, konuşmasında 
lojistik sektörünün geleceğinin 
şekillenmesinde iklim değişikliği 
uygulamalarının ve AB Yeşil 
Mutabakatının etkilerinden bahsetti. 
Ayrıca, Orta Koridor, karayolu sınır 
geçiş problemleri ve Rusya-Ukrayna 
savaşının lojistik sektörüne etkilerini 
değerlendirdi. 

Emisyon vergilendirme sistemi 
olan ETS’nin AB’de hangi sektörlerde 
uygulandığını belirten Korçak, önce 
denizyolu sonra karayolunun siste-
me dahil edilmesini beklediklerini 
kaydetti. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
başta olmak üzere Paris Sözleşmesi, 
IMO/ICAO uygulamalarının lojistik 
sektörüne maddi külfetler ve fırsatlar 
getireceğini vurgulayan Korçak, “ETS, 
uzmanlık gerektiriyor. Bu alanda 
danışmanlık hizmeti sektörü oluşma-
ya başladı. Bu maliyet olarak lojistik 
sektörüne elbet yansıyacaktır. Filosunu 
değiştirebilen, yeni teknolojiyi uygu-
layabilenler rekabette öne çıkacaklar. 
Böylece büyük firmalar daha da bü-
yürken, çevreci baskıdan dolayı küçük 
işletmeler pazardan çekilmek zorunda 
kalacaklar. Diğer yandan yeni üreti-
len teknolojilerin pazara sunulması 
büyük fırsatlar yaratıyor. Bu fırsatları 
değerlendirebilirsek ülke olarak karlı 
çıkabiliriz” dedi. 

AB Yeşil Mutabakatı’nda kilit un-
surlardan birinin de Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması (SKDM) ol-
duğunu belirten Korçak, düzenlemenin 
Türkiye’nin AB ile olan dış ticaretini etki-
leyeceğini, emisyon miktarlarının akredite 
bir otoriteye doğrulatılacağını ve merkezi 
bir SKDM otoritesi tarafından koordi-
nasyon sağlanacağını söyledi. Dr. Murat 
Korçak, AB Yeşil Mutabakat’ın Türkiye’de 
uygulanması için Ticaret Bakanlığı ta-
rafından hazırlanan “Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı”nın 2021’de yayınlandığını, 
plan kapsamında yeşil denizcilik, yeşil 
liman uygulamaları, demiryolu taşıma-
cılığının geliştirilmesi, yakıt tüketiminin 
ve emisyonunun azaltılması, mikro 
hareketlilik araçlarının kullanımının 
yaygınlaştırılması gibi başlıklarla birçok 
hedef konulduğunu söyledi. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın plan kapsamında 
yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren 
Korçak, şunları aktardı: “Tüm belge baş-
vurularını e-devlete taşımış durumdayız. 

Yakın zamanda E-Gebos sistemi ile de ge-
çiş belgelerinin elektronik ortamda rezer-
vasyon ile verilmesine başlanacak. Mevcut 
yurtdışı bağlantılı 20 adet aktif Ro-Ro 
hattımızın yanı sıra Rusya, Romanya ve 
Bulgaristan ile Ro-Ro hatlarının açılmasına 
ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 
Yayınlanan Kombine Taşımacılık Yönet-
meliği ile çevreci lojistik faaliyetler yürü-
ten ve kombine yük taşımacılığı yapan 
işletmelere ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ verilerek. 
Bu işletmelerin bazı teşviklerden ve mua-
fiyetlerden yararlanmaları sağlanacaktır. 
Lojistik merkezleri çok önemsiyoruz ve bu 
alanda yeni yatırımların önünün açılması-
na yönelik çalışmalar yürütüyoruz.” 

Ayrıca, Pandemi ve Rusya savaşının 
yarattığı değişiklere de vurgu yapan Dr. 
Murat Korçak, “Türkiye, lojistik avantajı 
nedeniyle Çin üretimine alternatif haline 
geldi. Kuzey koridoru kapanınca Orta 
Koridor, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan tek 
alternatif haline geldi. Konteyner krizi ka-
rayolu taşımacılığında önemli artışa neden 
oldu. Aynı zamanda pandemi nedeniyle 
sınır geçiş uygulamaları ve Rusya savaşı 
Ro-Ro hatlarına ihtiyacı arttırdı” dedi. Bu 
dönemde özellikle transit başta olmak 
üzere geçiş belgesi sorunlarının çözümüne 
yönelik önemli kazanımlar sağlandığını 
ifade eden Korçak, “2021 yılında 21 farklı 
ülkeden ilave belge alındı. 2021 yılında, 
kotalar ile birlikte alınan toplam belge 
sayısı 1,5 milyonu aştı. Slovenya, İtalya, 
Avusturya, İspanya’da hala sorunlar yaşa-
nıyor. Bunların çözümüne yönelik çalış-
malarımız devam ediyor” diye konuştu.

7. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin ikinci gününde düzenlenen ilk oturumda AB Yeşil Mutabakatı’nın lojistik 
ve taşımacılık sektöründe yaratacağı dönüşüm tartışıldı. Moderatörlüğünü FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve Genel Transport CEO’su Turgut Erkeskin’in yaptığı oturuma, UAB Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 

Müdür Yardımcısı Dr. Murat Korçak, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı 
Angel Gutierrez Hidalgo, Horizon Danışmanlık Kurucusu Eser Erginoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Turgut Erkeskin Dr. Murat Korçak Eser Erginoğlu

Angel Gutierrez 
Hidalgo

‘ETS, KÜÇÜK FİRMALARI ZORLAYACAK’
Dr. Murat Korçak - UAB Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı
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H
orizon Danışmanlık 
Kurucusu Eser 
Erginoğlu, lojistikte yeşil 
dönüşüm konusunda 

açıklamalarda bulundu. Yılda 35 
milyar ton global sera gazı emisyonu 
salındığını, bunun yüzde 29’unu 
lojistik ve ulaşım emisyonlarının 
oluşturduğunu vurgulayan 
Erginoğlu, konuşmasında AB’nin 
‘Karbonsuz Kıta’ olma yolunda 
yeni yol haritası ve Akıllı ve 
Sürdürülebilir TEN_T (Trans 
European Transport Network) 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
Erginoğlu, “Bu sistem ile amaç, 
daha çok deniz ve raylı sistemin 
kullanılması, karayolunun ise 
azaltılması. Projelerin bitiş tarihleri 
ise 2050’den 2040’a çekilmiş 
durumda. Bu kapsamda multimodal 
taşımacılığa yönelik pek çok proje 
konuşuluyor. Yine AB’li ağır vasıta 
üreticileri de 2050’ye kadar Net SIFIR 

K
eyLine Genel Müdürü Dr. Kayıhan 
Turan, Covid-19 salgınıyla tüm 
dünyanın yeniden şekillendiğini, 
insanlığın sürdürülebilir dünya 

için sosyal, ekonomik ve çevre üçgeninde 
yeni yaşam tarzları ve iş yapış şekilleri 
geliştirdiğini söyledi. Tedarik zincirinin 
en önemli bileşeni olan lojistiğin, herkesin 
gündeminde olduğunu vurgulayan 
Turan, “Tedarik zinciri kırıldı, yeni tedarik 
zinciri rotaları şart, lojistik bir nefes gibi 
olmazsa olmaz dendi. Lojistik kavramının 
en önemli öğesi taşımacılık. Uluslararası 
taşımacılık modları içinde denizyolu yüzde 
87 pay ile ilk sırada yer alıyor” dedi. Turan, 
özellikle limanlara demiryolu bağlantısının 
sağlanmasının önemine dikkat çekti. 

emisyona ulaşmayı hedefliyor. 2030 
yılında 270 bin adet elektrikli, 60 
bin adet hidrojen yakıtlı ağır vasıta 
aracının yollarda olacağı tahmin 
ediliyor” diye konuştu. 

Denizyolu taşımacılığına yönelik 
atılacak adımlara da değinen Eser 
Erginoğlu, “AB üye devletler; 1 Ocak 
2030’a kadar limanlarda, konteyner 
ve yolcu gemileri için minimum ON 
SHORE yenilenebilir elektrik arzını 
sağlamak zorunda. 5000 gton üzeri 
yolcu veya ticari yük taşıyan tüm 
gemiler son 2 yılda AB’de en çok 
hangi limana uğradı ise o ülkenin 
yetkili makamlarına başvuru yapa-
cak ve emisyon ticaret sisteminin 
içine girecek. Yumuşak geçiş için, 
2023 yılında gemi emisyonunun 
yüzde 20’si ödenmeye başlanacak ve 
2026’ya kadar bu oran yüzde 100’e 
çıkacaktır. Bir ton karbonun şimdiki 
değeri 90 euro. 2 sene üst üste yeterli 
tahsisat olmadan operasyonlarına 

devam eden denizcilik şirketleri ton 
başına artı 100 euro ceza ödeyecek. 
Bu çalışmalar bize yarattığımız emis-
yonun değerini ödeyeceğiz, yani AB 
‘kirleten öder’ diyor. Bunun bedelini 
de özellikle gemicilik sektöründe his-
sedeceğiz” dedi. 

Yönetmeliklerin bunlarla sınırlı ol-
madığını, şirketlerin sürdürülebilirlik 
raporu, iklim kaynaklı risklerini ya-
yınlamak zorunda kalacaklarını ifade 
eden Erginoğlu, şunları aktardı: “Bu 
gelişmeler Avrupa’ya taşıma yapan 
Türk lojistik sektörünü de etkileye-
cek. AB’nin söylediğini yapmayacağı 
konusunda bir beklenti varsa, bunun 
kenara konulması gerekir. Şirketler 
erteleme yapmadan 2050 için stratejik 
yol haritalarını belirlemeli ve NET 
ZERO planlaması yapmalı. Ayrıca 
yok edilemeyen karbon için karbon 
pazarından karbon satın alınması bir 
alternatif olabilir. Dönüşememenin 
maliyeti mutlaka hesaplanmalıdır.” 

‘SIFIR KARBON İÇİN YOL HARİTALARI OLUŞTURULMALI’
Eser Erginoğlu - Horizon Danışmanlık Kurucusu

Moderatörlüğünü KeyLine Genel 
Müdürü Dr. Kayıhan Turan’ın 
yaptığı UAB Denizcilik Genel 
Müdür Yardımcısı Zafer Aslan’ın 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Soner Esmer’in 
konuşmacı olarak katıldığı 
denizyolu ve limanlar oturumunda 
pandemi, navlun ve konteyner 
krizinin sektöre etkileri tartışıldı.

Dr. Kayıhan Turan

46  www.lojistikhatti.com



n n
n n
n n
7. EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ

U
laştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik Genel 
Müdür Yardımcısı Zafer 
Aslan, küresel bazda 

denizyoluyla yapılan yük hacminin 
son yarım yüzyılda 20 kattan 
fazla büyüdüğünü, bu durumun 
denizcilik sektörünü küresel ticarette 
en kritik sektör haline getirdiğini 
belirtti. Pandeminin birçok sektörü 
yeniden şekillendiren tedarik zinciri 
problemlerini ortaya çıkardığını 
aktaran Aslan, 2020-2021 arasında 
pandemi döneminde konteyner 
navlun fiyatlarının tarihi rekorlara 
ulaştığını söyleyerek, bunun sebebi 
olarak artan maliyetlere vurgu yaptı. 
Liman tıkanıklık endekslerinde tarihi 
zirveler göründüğünü ve bunun 
devam ettiğini belirten Aslan, “Dünya 
tonajının yüzde 6’sını oluşturan 
gemiler Çin Halk Cumhuriyeti 
limanlarında demirli vaziyette 
beklemektedir. Zincirdeki yoğunluk 

D
okuz Eylül Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Soner Esmer, 
2021 yılında dünyada yaklaşık 

15 milyar ton yük taşındığını ve bunun 
mal bedelinin 22 trilyon dolar olduğunu 
söyledi. Esmer, “Yükün bedel olarak 
yüzde 65’i, tonaj olarak yüzde 18’i 
konteynerle taşınıyor. Navlun bedelleri 
15-16 bin dolarlara çıktı. Şu anda yüzde 
4-5 oranında nazlı bir şekilde düşmeye 
devam ediyor. Dünyada konteyner 
gemisi işleten armatörler 6 bin 300 gemi 
işletiyor. Türkiye’den de 4 armatör var. 
Dökme piyasasına baktığımızda binlerce 
armatör var. Ancak konteyner tarafında 
armatörlerin çok büyük olduğunu 
görüyoruz. Dünyadaki 10 armatör 
toplam kapasitenin yüzde 82’sine sahip. 
Sahip oldukları kapasite 20 milyon TEU 

nedeniyle boş konteynerlerin dönüşünde 
de önemli gecikmeler yaşanıyor. Dikey 
entegrasyon sayesinde bazı operatörler 
yük yönlendirmeleri yaparak soruna 
çözüm bulmaya çalışsa da 2022 yılında 
tedarik zincirindeki aksaklık ve tıkanıklar 
henüz çözülebilmiş değil. Bu yılın 
sonuna kadar bu sorunların çözülmesi 
beklenmiyor” dedi.  

Zafer Aslan, yapılan bir araştırmaya 
göre deniz taşımacılığında navlun fiyat-
larındaki yüzde 10 artışın, enflasyonu 
yüzde 1.6 oranında artırdığını belirterek, 
“Şu anda dünyada yaşanılan enflasyonu-
nun bir sebebi de denizcilikteki maliyet ve 
navlun artışlarıdır. Denizyolunda yaşa-
nan gelişmeler tüm ülkeleri olumlu ya 
da olumsuz etkiliyor. Ülkemize bakacak 
olursak denizyolu istatistiklerinde negatif 
bir etki görülmedi, hatta son iki yılda 
büyüme yaşandı” diye konuştu. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü olarak 
bu dönemde attıkları adımlara ilişkin de 
bilgi veren Zafer Aslan, şunları aktardı: 

civarında. Armatörler pandemi döneminde 
gemi çevirim süreleri aksadığı için gemi 
sayılarını azaltma yoluna gittiler. Gemi 
arzının azalması navlun fiyatlarını yükselti” 
dedi.

Türkiye’de denizyolu taşımacılığında 
hangi politikaların gündeme alınması 
gerektiği konusuna da değinen Soner Es-
mer, “Denizyolu taşımacılığının en büyük 
aktörü armatörler. Bu kapsamda Türk 
armatörlerinin desteklenmesi ve ulusal 
filonun güçlendirilmesi gerekir. İşin bir de 
liman ayağı var. TÜRKLİM’in Vizyon 2050 
raporuna göre 2050 yılı için toplam yükte 
1.3 milyon ton, konteyner için 41 milyon 
TEU hedefi konuldu. Limanlarda kapasite 
sorunun çözülmesi ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesi gerekiyor. Liman yatırımları-
na en az sanayi yatırımı kadar önem veril-
meli” diye konuştu. 

“Sınır kapılarındaki yoğunluğu azalt-
mak için Ro-Ro hatlarını geliştiriyoruz. 
Yine Ro-Ro faaliyetlerini geliştirmek 
için Haydarpaşa Limanı’ndan ÖTV ve 
KDV’siz yakıt istasyonu kurulmasına 
yönelik çalışma başlattık. Filonun büyü-
tülmesi için gemi yatırımı yapılması ge-
rekiyor. Gemi yatırımlarının maliyetleri 
çok yüksek ve bu öz kaynakla finanse 
edilemiyor. Türk bankacılık sektörünün 
denizcilik sektörüne verdiği kredi oranı 
bugün yüzde 0.9’dur. Bunun artırılması 
gerekiyor. Çevreyle alakalı, filonun ge-
liştirilmesi ve yenilenmesiyle alakalı üç 
taslak düzenlememiz var, bunlarda son 
aşamaya gelindi. Dijitalleşme alanında 
yatırımlar yapıyoruz. Bakanlığımızın 
2050’ye yönelik projeksiyonlarına göre 
şu anki liman kapasitesinin 2,5-3 katına 
çıkarılması öngörülüyor. Kısa ve orta 
vadede mevcut limanlardaki saha prob-
lemleri çözülebilir. Coğrafyamız deniz-
yolu taşımacılığı açısından çok önemli 
fırsatlar barındırıyor.” 

‘NAVLUN FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLİYOR’
Zafer Aslan - UAB Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı

‘FİLOYU BÜYÜTMELİ, 
LİMANLARA YATIRIM YAPMALIYIZ’

Prof. Dr. Soner Esmer 
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Soner Esmer

Zafer Aslan
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7. Ekonomi ve Lojistik 
Zirvesi’nin son oturumunda 

intermodal taşımacılığın 
dünü, bugünü ve geleceği 
tartışıldı. DFDS Akdeniz 

İş Birimi Başkan Yardımcısı 
Fuat Pamukçu’nun 
moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen oturumda 
Sarp Intermodal CEO’su 

Onur Talay ve Nestle 
Türkiye İthalat ve İhracat 

Grup Müdürü 
Sibel Öney konuşmacı 

olarak düşüncelerini 
sektörle paylaştı.

D
FDS Akdeniz İş Birimi 
Başkan Yardımcısı Fuat 
Pamukçu, intermodal 
taşımacılığın pandemi 

döneminde farkını ortaya koyduğunu 
söyledi. Türkiye Avrupa hattında 
Ro-Ro gemilerinin konteyner kabul 
etmesiyle intermodal taşımacılığın 
ivme kazandığını belirten Pamukçu, 
“Normal pazardaki büyüme oranı 

N
estle Turkey İthalat ve 
İhracat Grup Müdürü 
Sibel Öney, şirket olarak en 
büyük motivasyonlarının 

sürdürülebilirlik ve çevre olduğunu 
vurguladı. Öney, “Buralara sağlam 
adımlarla ilerleyebilmemiz için her 
türlü seçeneği sağlamamız gerekiyor. 
İntermodal de bize bu esnekliği 
getiriyor. Tam bir kazan kazan 
durumu yaşıyoruz. Ticaret yaptığımız 

yüzde 5-10 seviyelerindeyken 
intermodal taşımacılık pazarı her yıl 
yüzde 30-40 büyüyerek önemli bir 
yer kazandı. Rekabetçi bir maliyet, 
ekipman konusunda sıkıntının daha az 
yaşanması, karayolunda yaşanan şoför 
ve kapıdaki kuyruklar gibi sorunlar, 
intermodal taşımacılığın önemli 
avantajlarını oluşturuyor. İntermodal 
taşımacılık yakaladığı ivmeyi 

ülkenin koşulları intermodale uygunsa 
birinci önceliğimiz oluyor. İthalatımızın 
yüzde 28’ini intermodal taşımacılık yoluyla 
gerçekleştiriyoruz. Son 12 ayda intermodal 
taşımalar sayesinde 2 bin 400 ton karbon 
emisyonu tasarrufuna imza attık. 
Sürdürülebilirlik bizim için temel bir konu 
ve iş yapış şeklimizin temelini oluşturuyor. 
Dış ticaret kapsamında sürdürülebilirliğe 
bir etki yapmak istiyorsanız intermodal, 
yarattığı katkıyla en önemli stratejilerden 

önümüzdeki süreçte sürdürecek” 
dedi. “DFDS olarak her yıl büyüyoruz, 
büyümeye devam edeceğiz” diyen 
Pamukçu, işlettikleri gemi sayısını 
20’den 25’e çıkaracaklarını aktardı. 
Sürdürülebilirlik konusuna da değinen 
Pamukçu, DFDS’nin2035 yılına kadar 
karbon emisyonunu yüzde 45 oranında 
azaltmayı, 2050 yılında ise sıfırlamayı 
hedeflediğini söyledi. 

birini oluşturuyor” dedi.
Çevre ile ilgili önemli taahhütleri-

nin olduğunu söyleyen Öney, 2030 yılı 
hedefi olan sıfır emisyona ulaşmak için 
intermodal taşımaların kendilerine ciddi 
avantaj sağladığını aktardı. Öney, “Nasıl 
ihracatçılar yeşil lojistik yapan firmaları 
tercih ediyorsa, genç nesil de üreticileri 
böyle değerlendiriyor. Yeşil firmaysanız 
siz tercih sebebi oluyorsunuz” diye 
konuştu. 

‘İNTERMODAL HER YIL YÜZDE 30-40 BÜYÜYOR’ 
Fuat Pamukçu - DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı

‘İNTERMODAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI’
Sibel Öney - NestleTurkey İthalat ve İhracat Grup Müdürü

Fuat Pamukçu
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S
arp Intermodal CEO’su 
Onur Talay, kuruluş 
amaçlarının ilk günden 
itibaren Türkiye’de 

intermodal taşımacılığın geliştirilmesi 
olduğunu söyledi. Bu yılı 50 
bin taşıma ile kapatacaklarının 
bilgisini veren Talay, “Aldığımız 
paya bakarsak, neredeyse tamamı 
karayolundan 45’lik konteyner ve 
swapbody’ye aktarılan taşımalardan 
oluşuyor. 7-8 yıl öncesine dönersek 
bu günlere gelmemizdeki en büyük 
faktör o dönemki UN Ro-Ro bugünkü 
DFDS’in konteyner almaya başlaması 
oldu. O zamana kadar taşımaların 
yüzde 100’ü konvansiyonel olarak 
sürdürülüyordu. Ek kargo olarak 
başlayan uygulama, şimdi toplam 
taşımaların yüzde 15-20’sini kapsayan 
bir iş modeli haline geldi” dedi. 

İntermodal taşımacılığın yeşil 
bir çözüm sunduğu için tercih edil-
mesi gerektiğini vurgulayan Talay, 
“İntermodal taşımacılığın Türkiye’de 
ve diğer Avrupa ülkelerinde tercih 
edilmesinde, ekipman esnekliği sun-
ması ilk sırada geliyor. Şoförden ve 
çekici sayısından bağımsız olarak 45 
konteyner ve swapbody’ye yapılacak 
yatırımla ciddi miktardaki yüklemeyi 

karayoluna kıyasla çok daha fazla sayıda 
ve çok daha esnek şekilde yapabiliyor-
sunuz. Pandemi sürecinde bu taşıma 
türünün avantajını gördük. Kapatılan sınır 
kapıları, şoförlere uygulanan Covid testleri 
ve yığılmalardan karayoluna kıyasla inter-
modal taşımacılık çok daha az etkilendi. 
Bunun faydalarını da müşterilerimize yan-
sıttık. Bu faydayı gören müşterilerimiz de 
hizmeti almaya devam ettiler. Dolayısıyla 
bu dönemde intermodal taşımacılıktan 
karayoluna bir kayma yaşanmadı” diye 
konuştu. 

İntermodalde sürdürülebilirliğin 
önemli olduğunu, fiyat garantisi vere-
bilmenin de bu modeli öne çıkardığını 
belirten Talay, şunları aktardı: “İntermodal 
taşımacılık sayesinde, müşterilerimiz pi-
yasanın iniş-çıkışlarından, fiyat dengesiz-
liğinden etkilenmiyorlar. Karayolundaki 
sıkıntıları müşterilerimize yansıtmıyoruz, 
45’lik konteynerle taşıyoruz. Müşterileri-
mizin tamamı da karayolundan geliyor. 
Bu yılı 50 bin taşımayla kapatacağız. Bu 
sayıda taşımayı yapabilmek için 2 bin 500 
TIR ve şoför gerekiyor. Oysa biz 189 adet 
çekici ve 2 bin 250 konteynerle gerçek-
leştireceğiz. Bu da işin sürdürülebilirliği 
anlamında çok ciddi bir rakam.” En yoğun 
hizmet verdikleri sektörün kimya olduğu-
nu, ayrıca FMCG, tekstil, otomotiv sektör-

lerinde ciddi bir yük hacmine ulaştıkları-
nı aktaran Talay, “Bu yılı yaklaşık 10 bin 
ISO Tank taşımasıyla kapatacağız. Askılı 
treyler yatırımları yapacağız, siparişlerini 
de verdik. 100 tane 45’lik reefer kontey-
ner siparişi verdik. Aynı zamanda 100 
tane 20’lik konteyner yatırımı yaptık. 
2025’in sonuna kadar en az 6 bin tane 
konteyner sahibi olan şirket olmayı 
hedefliyoruz” dedi. Yaptıkları yeni ya-
tırımla Türkiye’deki ilk defa yüzde 100 
elektrikli çekiciyi alan firma olduklarını 
açıklayan Talay, destek ve teşviklerden 
yararlanabilirlerse sayıyı artırmak iste-
diklerini aktardı. 

İntermodal taşımacılığın payının 
artmaya devam edeceğini vurgulayan 
Talay, “Müşterilerimize artık intermodal 
taşımacılığı anlatmıyoruz. Herkes ne 
olduğunu çok iyi biliyor. Şirketler ihale-
ye çıktıklarında şartnameye intermodali 
koymaya başladılar. İntermodal taşı-
macılığın payı önümüzdeki dönemde 
artmaya devam edecek. Tüm şirketler 
intermodal departmanı kursunlar ve 
45’lik konteyner yatırımı yapsınlar. Bura-
da ciddi bir potansiyel var” dedi. Talay, 
intermodal taşımacılığın geliştirilmesi 
için özellikle Ro-Ro taşımacılığında 
sektördeki oyuncu sayısının artırılması 
gerektiğine dikkat çekti. 

‘2 BİN 500 ARAÇLIK İŞİ 180 ARAÇLA YAPIYORUZ’
Onur Talay - Sarp Intermodal CEO’su

Sibel Öney

Onur Talay
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P
rof. Dr. Sinan Alçın, pandemi 
döneminde ezberlerin 
bozulduğunu, dünya 
ekonomisinin çok kırılgan 

olduğunun görüldüğünü söyledi. Süveyş 
Kanalı’ndaki bir gemi kazasının küresel 
ölçekte fiyatlamaları değiştirdiğine dikkat 
çeken Alçın,“1990’lı yılların başında inşa 
edilen ve kurumlarıyla büyük ölçüde 
yerleşmiş olan yeni dünya düzeni 
pandemiyle birlikte yeniden tartışılır hale 
geldi. Küresel ekonomi birkaç noktada 
kırılma sesi veriyor. Rusya Ukrayna 
Savaşı, biraz daha geriye sararsak ABD-
Çin arasındaki ticaret savaşı, Brexit süreci, 
Trump yönetiminin Asya Pasifik-ABD 
arasındaki ekonomik alan çalışmasını, 
ABD-AB arasındaki Transit Atlantik 
Anlaşmasını iptal etmesi, NAFTA’yı 
parçalaması kırılmanın göstergesi. Son 10 
yılda biriken gerginliği küçük bir dokunuş 
tetikleyebilecek durumdaydı. Pandemi ile 
dünya ekonomisine resmen bir TIR çarptı. 
Olanlar yerine genele baktığımızda aslında 
küresel ölçekte tıkanan birikim rejimi 
olduğunu görüyoruz. Çin ve Uzak Asya 
üretim merkezine dönüşürken bir taraftan 
da üretim cehennemine dönüştü. Çin tipi 
dediğimiz büyümede 180 milyon kişi iç göç 
etti. Pandemi de bu büyük iç göçün sonucu 
ortay çıktı” dedi.  

Dijitalleşmenin de aslında Çin başta 
olmak üzere doğuya kayan üretim gücünün 
tekrar batıya çekilmesi için taklit ekonomisi-
ni engellemeye, entegre sistemler kurmaya 
dönük bir girişim olduğunu vurgulayan 
Alçın, şunları aktardı: “Ancak 2015 yılından 
buyana dünyada Endüstri 4.0’a en çok yatı-
rım yapan ülke Çin oldu. Yani onu da taklit 
etmiş durumda. Bu Türkiye ekonomisi için 

EKONOMİDE ‘YENİ DÜNYA’ DÜZENİ GELİYOR 
Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Alçın, UTA Lojistik 

Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda “Yeniden Yeni Dünya 
Düzeni mi?” başlığıyla dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan yeni gelişmelere dikkat çekti.

muazzam bir zorluk ve ödevler dizisi getiri-
yor. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 
Pandemi sonrası dünya küresel olmaktan 
çıktı, çoklu bölgesel oldu, bu çok tehlikeli. 
Diğer taraftan Trump’ın devirdiği masayı 
Çin devraldı. Çin’in önderliğinde Asya-Pasi-
fik bölgesindeki 15 ülke, dünyanın en büyük 
serbest ticaret anlaşması olarak bilinen 
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaş-
masını imzaladı. Diğer yandan Çin’in Kuşak 
Yol Projesi tedarik zincirindeki soru işaretleri 
nedeniyle bir yönüyle akamete uğramış 
durumda. ABD bu dönemde Hindistan ile 
yakınlaşmaya, AB ile ilişkilerini yeniden 
düzenlemeye çalışıyor. Bütün bu denklem 
içinde Britanya’nın özerk bir rolü var. Bu 
tabloda Türkiye’nin 1990’larda içine girdiği 
Çin tipi ya da verimliliğe dayalı büyüme 
modeliyle uyumlu olmayan bir rekabet 
anlayışı söz konusu. Türkiye ucuz emeğe 
ve hammaddeye dayalı üretim değil teknik 
üretime, katma değerli üretime yönelmek 
zorunda. Bunu yapmazsa 5 yıl sonranın 
küresel ticaretinde yeri olmayacak…” 

‘ENFLASYON CANAVARI 
SIKI PARA POLİTİKASIYLA 
DURDURULABİLİR’

Avrupa ülkelerinin karbon sıfır strateji-
sinin arkasında, bölgesel alan oluşturma ve 
ticareti koruma hedefinin yattığını vurgula-
yan Alçın, “Türkiye’nin oyun alanı Avrupa. 
Bu bir tercih değil zorunluluk. Buradan 
çıkma şansı yok, o nedenle sektörlerde tek-
nolojik dönüşüm şart.  Çevresel dönüşüm 
konuşulurken araya bir reklam arası giriyor. 
Ülkeler bu süreçte nükleer santralleri tekrar 
açmaya gidiyor. Bütün kartların sürekli 
değiştiği bir süreçten geçiyoruz” dedi.  

Türkiye ekonomisine ilişkin de değer-
lendirmelerde bulunan Sinan Alçın, şun-
ları aktardı: “Türkiye coğrafik olarak çok 
avantajlı bir konumda. İş yapma beceresi 
ve doğal kaynakları var. Birçok ülkeye göre 
çok daha avantaja sahip. Düştüğü yerden 
çok rahat kalkabiliyor. Türkiye ekonomisi 
yürüyebilir mi yürür, koşabilir mi koşar, 
ancak ekonominin tansiyonu çok yüksek. 
Yüksek tansiyonla ekonomiyi koşturmaya 
çalışıyoruz. Bu bir süre sonra çok ciddi akut 
problemler yaratabilir. Bugünün sorunlarına 
dönük alınan önlemler yarın o sorunları 
ortadan kaldırmayıp, çok daha büyük 
hale getirebilir. Türkiye için en büyük risk 
enflasyon. Bu konuda bir sarmala girilmiş 
durumda. 1980’li yıllarda yapılan hatalar 
devam ediyor. Örneğin referans kabul edi-
len ve büyük yatırım yapan gruplar kazanç-
larını faaliyet dışı kazançlardan elde etmeye 
başlıyorsa, bu ülkenin orta ve uzu vadeli 
büyüme potansiyelini aşağıya çeker. Çözüm 
için sıkı para ve maliye politikası izlemek 
gerekiyor. Fakat bu zamanında yapılmadığı 
için, şu anda fiyat ve ücretlerde bir sarmala 
girilmiş durumda. Üretici, tüketici yani 
herkes kendini korumak için gardını almaya 
çalışıyor. Ama bir yönüyle oyun teorisindeki 
mahkum çıkmazı gibi, hepimiz kendimizi 
kurtarmaya çalışırken, hep beraber battığı-
mız ya da yoksullaştığımız bir durum yara-
tıyoruz. Buna dur demek için net bir paket 
gerekiyor. Merkez Bankası isterse politika 
faizini 5 puan artırsın, pek bir şey değişmez, 
o tren kaçtı. Faize karşı olmamız faizi artır-
madığımız anlamına gelmiyor. Hazine’nin 
borçlanma gereğindeki artış faizi artırıyor. 
O zaman kamu mali disiplini gerekiyor. Bir 
paket açıklanacak ancak bu seçimden sonra 
yaşanacak.” 

Cem Kaçmaz Prof. Dr. Sinan Alçın
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Moderatörlüğünü Alışan Lojistik Likit ve Enerji Lojistiği Direktörü Banu Arslan’ın yaptığı 
Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler Lojistiği oturumuna, UHDGM Tehlikeli Yük Taşımacılığı Daire 

Başkanı Bülent Eyyüpoğlu, Akkim Kimya Planlama ve Lojistik Müdürü Öznur İskefiyeli ve 
Dow Türkiye Lojistik Müdürü Emrah Çakmak konuşmacı olarak katıldı.

A
lışan LojistikLikit ve Enerji 
Lojistiği Direktörü Banu Arslan, 
oturumda Alışan Lojistik’in 
lojistik altyapısı, sunduğu 

hizmetler hakkında kapsamlı bir sunum 
yaptı.

UHDGM Tehlikeli Yük Taşımacılığı 
Daire Başkanı Bülent Eyyüpoğlu, konuş-
masında tehlikeli madde taşımacılığına 
yönelik yapılan mevzuat düzenlemeleri 
hakkında bilgi verdi. Düzenlemelerle teh-
likeli madde taşımacılığında yer alan işlet-
melerin kayıt altına alındığını, emniyete 
ve istihdama katkı sağlandığını aktaran 
Eyyüpoğlu, 40 bine yakın işletmeye Teh-
likeli Madde Faaliyet Belgesi verildiğini 
söyledi. 3 binin üzerinde TMGD’nin is-
tihdamının sağladığını vurgulayan Eyyü-
poğlu, bunların bir kısmının işletmelerde 
bir kısmının da doğrudan tehlikeli madde 
güvenlik danışmanlığı kuruluşlarında 
hizmet sunduğunu aktardı. Eyyüpoğlu, 
bugüne kadar 30 bine yakın aracın test 
belgesi düzenlenerek kayıt altına alındığı-
nı söyledi. Yapılan mevzuat düzenleme-
leri kapsamında birçok işlemin e-devlet 
üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan 
sağlandığını belirten Eyyüpoğlu, “Pande-
mide süreçleri kolaylaştırarak işletmeleri-
mize destek olmaya çalıştık. Düzenlemele-
re yönelik sektörden gelen talepler ise yol 

gösterici oluyor” dedi. 
Akkim Kimya Planlama ve Lojistik Mü-

dürü Öznur İskefiyeli ise, tehlikeli madde 
taşımacılığı kapsamında depolama, nakliye, 
elleçleme hizmetleri aldıklarını söyledi. 800 
bin ton üretim kapasitene, yaklaşık 4 bin 
ürün çeşitliliğine sahip olduklarını ifade 
eden İskefiyeli, “Bunun yüzde 80’ini teh-
likeli kimyasallar oluşturuyor. Bu nedenle 
öncelikle çalıştığımız lojistik tedarikçile-
rimizden güvenilirlik, yetkinlik ve regü-
lasyonlara uyum arıyoruz. Rekabetçi fiyat 
bunlardan sonra geliyor. Çünkü tehlikeli 
kimyasallarla çalışmak kolay değil. Daha 
sonra oluşacak problemlere çok büyük 
paralar ödeyebiliyorsunuz” dedi. Pandemi 
sürecinde çok şeyin değiştiğini belirten İs-
kefiyeli, “Biz şirket olarak esnek operasyon 
yapımızla bu süreçten iyi bir şekilde çıktık. 
Belirsizlikler devam ediyor, bu nedenle 
uzun vadeli değil, kısa vadeli hedeflerle yö-
netime geçmeye başladık. Bu süreçte esnek 
olmak çok önemli” diye konuştu. Dijitalleş-
me alanında bir yol haritası belirlediklerini, 
kısa ve uzun vadeli projeler oluşturdukları-
nı aktaran İskefiyeli, “Bu süreçte Kimyasal 
Madde Süreç Yönetiminde Dijitalleşme 
projesini devreye aldık. Tehlikeli madde 
üzerinde veri yönetimi yapılan bir yazılım 
oluşturuldu. Kendi kullandığımız sistem-
lerle entegrasyonu sağlandı. Bu projeyle 

mevzuat takibinden taşeron sürecine, 
eğitime kadar birçok sürecimizi dijital-
leştirdik” dedi. 

Dow Türkiye Lojistik Müdürü 
Emrah Çakmak da tehlikeli madde 
taşımacılığı kapsamında depolama 
ve nakliye hizmeti aldıklarını söyledi. 
Taşımaları yurtiçinde karayolu, ihracat 
ve ithalatta ağırlıklı denizyolu, karayolu 
ve intermodal şeklinde gerçekleştirdik-
lerini ifade eden Çakmak, “Tedarikçi 
seçiminde ihaleye belli sertifikasyonları 
olan firmalar katılabiliyor. Ayrıca diji-
talleşme ve sürdürülebilirlik alanında 
yapılan çalışmalar da önemli kriterler 
haline geldi. Bilginin şeffaf ve anlık bize 
ulaştırılması çok önemli” dedi. Pande-
mi sürecinin insan kaynağı, ekipman 
sıkıntısı, konteyner krizi gibi zorlukları 
ortaya çıkardığını vurgulayan Çakmak, 
“Bu kriz ortamı aynı zamanda önemli 
fırsatlar barındırıyor. Dijitalleşme ve 
sürdürebilirlik bu sıkıntılardan en az 
hasarla çıkmamızı sağlayacak etkenler. 
Dow, 2030 yılına kadar, yıllık net karbon 
emisyonunu yüzde 15 azaltmayı, 2050 
yılına kadar karbon nötr olmayı hedefli-
yor. Bunu tek başına yapması mümkün 
değil, tüm müşteri ve tedarikçileriyle 
beraber bu yönde işbirliği geliştiriyor” 
diye konuştu. 

Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler Lojistiği

40 BİNE YAKIN İŞLETME TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALDI

Bülent EyyüpoğluBanu Arslan Öznur Iskefiyeli Emrah Çakmak
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Lojistik ve Tedarik Zinciri Danışmanı Seyhan Gülhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği oturumuna Colin’s Global Lojistik ve Dış Ticaret Grup Müdürü 

Mehmet Uçkun, Koton Uluslararası Lojistik Grup Müdürü Polat Özcan ve DeFacto Tedarik 
Zinciri Sistem Geliştirme Direktörü Kağan Gürergene konuşmacı olarak katıldı.

C
olin’s Global Lojistik ve Dış 
Ticaret Grup Müdürü Mehmet 
Uçkun, 38 ülkede 16 bin çalışana 
sahip olan Colin’s’in 2026 yılında 

127 yeni mağaza açmayı hedeflediğini 
söyledi. 2019’da lojistikte merkezi yönetim 
sistemine geçtiklerini belirten Uçkun, 
İstanbul Kıraç bölgesinde yer alan 3 katlı 
dağıtım merkezinden 38 ülkede yer alan 
600’ü aşkın mağazaya lojistik hizmeti 
sunduklarını aktardı. Uçkun, “Lojistik 
merkezimizde otomatik dağıtım sorter 
makinesi yatırımıyla teknolojik bir altyapı 
oluşturduk. Mağaza ve bölgesel ayırım 
yapabilme kapasitesine sahip bu sistemle, 
iş süreçlerini hem kolaylaştırdık hem de 
hata oranını minimize ettik” dedi. Uçkun, 
gümrük süreçlerini kolaylaştırmak için 
ise bu konuya ilişkin bir departman 
oluşturduklarını söyledi.  

E-ticaret alanında bugün 18 satış ka-
nalında faaliyet gösterdiklerini, 2026 yılı 
sonuna kadar 43 satış noktasında ve 15 
yeni ülkede faaliyet göstermeyi hedefle-
diklerini açıklayan Uçkun, “Pandeminin 
başladığı dönemde e-ticarette depomuzda 
günlük 3 bin adet ürün elleçliyorduk. 2021 
yılında hayata geçirdiğimiz projeyle 3 bin 
adedi, 8 saatte 15 bin adede çıkardık. Aynı 
yatırımı Rusya’da yapmak üzere görüşme-
ler yapıyoruz” dedi. Uçkun, Colin’s olarak 
teknolojiye ciddi yatırımlar yaptıklarını 
belirterek hayata geçirdikleri önemli pro-
jeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Hazır 
giyimin büyüme potansiyeli yüksek bir 

sektör olduğunu ifade eden Uçkun, özellikle 
üretim konusunda devlet desteğinin önemi-
ne dikkat çekti. 

Koton Uluslararası Lojistik Grup Müdü-
rü Polat Özcan da, 27 ülkede, 10 bin çalışan, 
449 mağaza ile faaliyet gösteren Koton’un 
yakın zamanda yeni bir kıtaya daha açılaca-
ğını söyledi. Lojistik alanda ciddi yurt dışı 
depo operasyonlarını yönettiklerini, özellikle 
online kanallar için lojistik tesisler kurduk-
larını ifade eden Özcan, buralarda daha çok 
kontrat lojistiği olarak ilerlediğini aktardı. 
Hem pandeminin hem de yaşanan savaş-
ların süreçleri etkilediğini, buna karşın yeni 
çözümler üretmek zorunda kaldıklarını ifade 
eden Özcan, şunları aktardı: “Perakende ola-
rak stoksuz çalışmayı tercih eden bir yapıya 
sahibiz. Bizim için hızlı bir lojistik, hızlı müş-
teriye gidiş çok önemli. Bu durum, bu dö-
nemde zorlaştı. Biz bunu avantaja çevirdik. 
Bu dönemde nakliye, gümrük gibi alanlarda 
çok efektif, ekonomik, hızlı ve güvenli çö-
zümler ürettik. Önemli olan müşteriye doğru 
zamanda ulaşımı sağlayabilmek. E-ticaretle 
birlikte süreçler daha da hızlandı. Farklı 
modlar ve modellere geçmeniz gerekiyor. 
Bu çalışma için de lojistik partnerlerimiz çok 
önemli. Koton olarak partnerlerimizle uzun 
soluklu, kazan-kazana dayalı bir ilişkimiz 
var, bunun avantajını da görüyoruz. Krizden 
çok etkilendik, ancak çıkış noktasını da bul-
duk. Bu dönemde Türk perakendecisi özel-
likle yurt dışında çok hızlı büyüdü. Bugün 
tedarikte nasıl hızlanacağız, ürün yetmiyor 
ortak konuştuğumuz konu bu.” 

DeFacto Tedarik Zinciri Sistem Geliş-
tirme Direktörü Kağan Gürergene, insan 
ve teknolojik odaklı bir firma oldukları 
için pandemi sürecine hazırlıklı girdik-
lerini söyledi. Gürergene, yurt içi ve yurt 
dışında attıkları adımlara ilişkin şu bilgi-
leri verdi: “Pandemiyle birlikte Türkiye’de 
aktarma merkezlerinde yaşanan dar-
boğazları aşmak için B2B-B2C teslimat 
modeline geçtik. SFS çıkışlarında motorlu 
kurye teslimatı başlattık. Kargoda çeşitlen-
dirmeye gittik ve birçok firmayla çalışma-
ya başladık. İstanbul için aynı gün teslimat 
sistemine geçtik. Click&Collect ve Pay at 
Store uygulamalarını hayata geçirdik. Glo-
balde ise, pazaryerlerinde satış yapmaya 
başladık. Defactofashion.com üzerinden 
e-ticaret müşterilerimize ulaştık. Bunun 
için crossborder teslimat modelini uygu-
lamaya başladık. Farklı bir teslimat şekli 
olarak da özellikle Avrupa’da pickuppoint 
üzerinden teslimatlara başladık. Bütün bu 
çabalarımız sonucunda pandemi öncesi 10 
yılda 28 ülkede faaliyet gösterirken, sade-
ce bir yılda 100’e yakın ülkeyi kapsayan 
bir konuma ulaştık. Pandemi sürecinde 
e-ticaretin cirodaki payını yüzde 3’ten 
yüzde 20’ye taşıdık. 2025 yılında bu payı 
yüzde 50’ye taşımayı hedefliyoruz. Bunu 
yapabilmek için lojistik altyapımızı güç-
lendiriyoruz. Pazarın ihtiyaçları doğrultu-
sunda hedeflerimizi güncelliyor ve buna 
yönelik hem insan gücü hem de teknoloji 
ve lojistik altyapı yatırımlarımıza devam 
ediyoruz.”

Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği

TEKSTİL LOJİSTİĞİ E-TİCARET KANALINDA BÜYÜYOR 

Seyhan Gülhan Mehmet Uçkun Polat Özcan Kağan Gürergene
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Batu International Logistics İş Geliştirme Direktörü Tarık Cansız’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen Perakende, FMCG ve Dağıtım Lojistiği oturumuna PepsiCo Türkiye Lojistik 

Müdürü İrfan Tokpınar, Kahve Dünyası Satınalma ve Tedarik Zinciri Müdürü Ali Tarık Uçur ve 
Şişecam Türkiye Lojistik Müdürü Alper Altepe konuşmacı olarak katıldı.

P
epsiCo Türkiye Lojistik Müdürü 
İrfan Tokpınar, sunumunda 
tedarik zinciri ve lojistikte 
dijitalleşme projeleri hakkında 

bilgiler verdi. Türkiye’de 6 fabrika, 9 
büyük depo, 13 bölge deposu, 12 cep 
depo olmak üzere 40 ayrı lokasyonda 
hizmet sunduklarını belirten Tokpınar, 
yıllık 120 bin TIR’lık ve 150 milyon kolilik 
bir operasyonu yönettiklerini söyledi. 
Dijitalleşme alanında PepsiCo’yu önce 
2025’e daha sonra 2030’a taşıyacak bir 
yol haritası oluşturduklarını ifade eden 
Tokpınar, şunları aktardı: “Önceliği 
network optimizasyonuna verdik. 
Kurduğumuz program, fabrikadaki 
hatlardan, tedarikçilerimizin hammadde 
miktarlarına, nakliye fiyatlarına kadar 
A’dan Z’ye birçok şeye bakarak bütün 
eko sistemi optimize ediyor. Bu sayede 
nakliyede yüzde 15 civarında bir 
verimlilik sağladık. Nakliye yönetim 
sistemi kullanıyoruz, buradaki bütün 
dataları günlük olarak raporlama 
platformunda görebiliyoruz. Bölge 
depolarımızdan zincir mağazalara kapı 
teslimatı yapıyoruz. Burada kullandığımız 
sistemle araç, şoför, sipariş eşleşmesi 
yapılıyor ve bunu takip edebiliyoruz. Bu 

platformu müşterimize açmayı planlıyoruz. 
Pick-to-Lightsistemine ciddi yatırım 
yapıyoruz. Fabrika ve depolarımızda 
digitalcommunicationscreens platformu 
bulunmakta. Bu platform üzerinden 
kazasız iş gün sayılarını, kayıp iş gün 
sayılarını raporluyoruz. Bayilerimizin 
stok yönetimlerini VMI diye bir yazılımla 
kendimiz yapmaya başladık. Giyilebilir 
teknolojiler, dronla sayım, 3D printing ile 
yedek parça üretimi alanlarında çalışmalar 
yürütüyoruz.” Teknoloji yatırımlarında 
birbiriyle konuşabilen, bilgi aktarımı yapan 
ortak bir platform oluşturmanın önemine 
dikkat çeken Tokpınar, “Yeteneklerimize 
dijital alanda yatırım yapmalıyız” dedi. 

Kahve Dünyası Satınalma ve Tedarik 
Zinciri Müdürü Ali Tarık Uçur, 2025 yılında 
yurt içinde 500 mağazaya ulaşmayı, yurt 
dışında ise artı 200 yeni mağaza açmayı he-
deflediklerini söyledi. Ürünlerin tazeliğini 
korumak için dört beş değişik ısıda taşıma 
yaptıklarını belirten Uçur, bu dönemde 
soğuk zincir depoları ve dijitalleşmeye 
ciddi yatırım yaptıklarını aktardı. Uçur, 
“Kalite, denetim, yapay zeka sistemleri 
aldık. E-ticaretimizi daha aktif daha hızlı 
bir kanaldan kontrol edebilecek bir sistem 
kurduk” dedi.   

Şişecam Türkiye Lojistik Müdürü 
Alper Altepe, bu dönemde değişime 
ayak uydurmanın öneminin bir kez 
daha anlaşıldığını söyledi. Altepe, şun-
ları aktardı: “Şişecam dijital dönüşüm 
alanındaki gelişmeleri takip etmekle 
beraber iş süreçlerini de bu gözle 
inceleyerek ihtiyaç duyulan fiziksel 
ve sistemsel teknolojik uygulamaları 
hayata geçirmektedir. Bu kapsamda; 
müşteri deneyiminin artırılması ama-
cıyla müşteri portalının kurulması, SAP 
S/4HANA Geçişi, mobil platformlar 
üzerinde müşteri ve bayi uygulamaları 
yaygınlaştırıldı. Globalde e-mağazacılık 
çıkardık. Dijital arşiv sistemleri kurduk. 
Fabrikalarda RFID üretim takip sistem-
leri ile akıllı ambar çözümleri geliştirildi. 
Çalışan deneyiminin artırılması için 
dijital ofis çözümleri hayata geçirildi. 
Evet değişim ve teknoloji var ama bir de 
dönüşmemiz gerekiyor. Burada insan 
faktörü çok önemli. Stratejiyi yukardan 
aşağıya yayarken insanın anlam bulması 
ve sahiplenmesi çok önemli. Bu yolcu-
lukta elimizdekilerin kıymetini bilerek 
insan kaynağının ve şirketlerimizin 
üzerine neler koyabiliriz diye düşünerek 
çalışmamız gerekiyor.” 

Perakende, FMCG ve Dağıtım Lojistiği

PERAKENDECİLERİN LOJİSTİKTE DİJİTALLEŞME TRENDLERİ  

Tarık Cansız Irfan Tokpınar Alper AltepeAli Tarık Uçur
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Moderatörlüğünü Qatar Airways Cargo Türkiye Ülke Müdürü Serkan Demirkan’ın yaptığı 
Soğuk Zincir Lojistiği oturumunda Özler Ziraat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 

Satış Müdürü Ayşe Özler, Haver Farma İlaç Tedarik Zinciri Direktörü Volkan Yılmaz, Gensenta 
İlaç Müşteri Hizmetleri ve Tedarik Planlama Müdürü Levent Terzioğlu ve Qatar Airways Cargo 

Senior Manager (Climate Control Products) Miguel Rodriguez Moreno konuşmacı olarak yer aldı.

O
turumun açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Qatar Airways 
Cargo Senior Manager 
(Climate Control Products) 

Miguel Rodriguez Moreno, ısı kontrollü 
taşımacılıkta teknolojik gelişmeler 
hakkında bilgi verdi. Qatar Airways 
Cargo’nun bu alanda hayata geçirdiği 
inovatif çözümleri katılımcılarla paylaşan 
Moreno, bu konunun giderek daha fazla 
önem kazanacağına dikkat çekti.

Özler Ziraat A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Satış Müdürü Ayşe 
Özler, Türkiye’de 20 bin ton üzerinde 
meyve üretimi yaptıklarını ve bunun 
yüzde 70’ini ihraç ettiklerini söyledi. 
Özler, “20 bin ton satışın yüzde 20’sini 
doğrudan tesisten satış-müşteriler kendi 
karayolu nakliyelerini yapmaktadırlar. 
Kalan 16 bin ton satışın yüzde 1’i hava-
yolu, yüzde 63’ü denizyolu ve yüzde 
36’sı karayoluyla sevk edilmekte” dedi. 
Bozulabilir ürün taşımacılığında yoğun 
olarak kullanılan karayolu ve denizyolu 
taşımacılığının avantaj ve dezavantajları-
nı ayrıntılı bir şekilde aktaran Özler, hava 
kargoya ilişkin ise şunları aktardı: “Hava-
yolu taşımacılığı meyve sebze taşımacı-
lığında çığır açtı. Raf ömrü çok kısa olan 
ürünlerin hayal bile edilmeyen ülkelere 
gönderilmesini mümkün hale getirdi. 
Türkiye’nin hava kargodaki konumu da 
önemli bir avantaj. Ancak düşük fiyat 
değeri olan ürünler için yüksek fiyat sevi-
yesi, zincirde yaşanan kırılmalar, kara ve 

denizyoluna göre tecrübe eksikliği dezavan-
taj oluşturmakta. Havayolunda problemlere 
çözüm olarak, meyve sebze taşımacılığında 
vizyon değişimi gerekiyor. Yükleyici ile sıkı 
iletişim çok önemli. İşin her aşamasında 
ürüne uzman bakış açısı gerekiyor.” 

Gensenta İlaç Müşteri Hizmetleri ve 
Tedarik Planlama Müdürü Levent Terzioğlu, 
ilaçta soğuk zincir lojistik yönetimi konusun-
da bir sunum yaptı. Bu sürecin hammadde 
üreticisi, ilaç üretim tesisi, dağıtım deposu, 
ecza deposu, eczaneler ve nihaiyi tüketici 
olmak üzere 6 halkadan oluştuğunu ifade 
eden Terzioğlu, süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgi 
verdi. Son iki yılda dünyada satılan ilaçların 
yüzdü 50’sinin soğuk zincir ürünü olduğuna 
dikkat çeken Terzioğlu, bunun nedeninin 
ilaç sektöründe biyoteknolojik ürünlere geçiş 
olduğunu aktardı. Terzioğlu, Türkiye’de de 
biyotekonoljik ilaçlarda kutu bazında yüzde 
50’lik bir artış yaşandığını, bunun da soğuk 
zincir lojistiğinde kapasite artışı yarattığı-
nı ifade etti. Soğuk zincir lojistiğinde risk 
yönetimine de değinen Terzioğlu, “Ürün 
stabilite gereklilikleri ve ürün risk profilleri-
nin belirlenmesi önemli. Nakliye, elleçleme, 
depolama esnasında soğuk zincirde kırılma 
riski olan adımların tespit edilerek acil du-
rum planlarının yapılması gerekir. Doğru 
ambalaj ve konteyner seçimi, kalifiye iş gücü 
önemli bir yer teşkil ediyor. İlaçta hemen 
her kademede bir sıcaklık takibi yapılmakta. 
Ancak sistemler kopuk ve dağınık. Sistemin 
bir platform üzerinden takip edilebilir hale 
getirilmesi gerekiyor. Biyoteknolojik ürün-

lerin gelişmesiyle birlikte soğuk zincir 
üretiminde ve lojistiğinde artış trendi 
devam edecek.” 

Haver Farma İlaç Tedarik Zinciri 
Direktörü Volkan Yılmaz, ilaç sektöründe 
dijitalleşme konusuna değindi. Regülas-
yonların yoğun olduğu ilaç sektörü için 
tedarik zincirini iyi yönetmenin diğer 
sektörlere göre biraz daha kritik bir konu 
olduğunu vurgulayan Yılmaz şunları 
aktardı: “İlaç üretimi planlamayla baş-
lıyor ve bu sürecin temelinde ise iyi bir 
tahmin yapmak yatıyor. Burada ileri ana-
litik programları kullanarak bir tahmin 
yapıyoruz. Tüm süreçler içine entegre 
edilen robotik bir proses otomasyon var. 
Bunun katkısı çok büyük, birçok işlemi 
5-10 dakika yapma imkanı sunuyor, hız 
ve maliyet avantajı sağlıyor. Satın alma 
tarafında tedarikçi platformu ve  full 
entegrasyon önemli bir süreç. Lojistik ve 
depolama, regülasyonlara uygun olarak 
yönetmemiz gereken süreçler. Bu kap-
samda depodaki tüm otomasyonlar bu 
amaca hizmet etmekte. Tüm ilaçları sağ-
lıklı koşulda taşımak için teknolojik ola-
rak hazır olmak önemli. İlaç sektörünün 
beklediği teknolojilerden en kritiği 5G 
teknolojisi. Tedarik zincirinde trend olan 
dijital çözümlerden biri de kontrol kulesi. 
Bu bütün sürecin uçtan uca görünürlü-
ğünü sağlamakta. Daha ileri versiyonları, 
sadece görünürlük değil olası problemle-
ri önceden görebilen ve ona göre çözümü 
de sunan bir araç konumunda.” 

Soğuk Zincir Lojistiği

İLAÇ LOJİSTİĞİ SOĞUK ZİNCİRE DÖNÜYOR

Serkan Demirkan Miguel Rodriguez Moreno Ayşe Özler Volkan Yılmaz  Levent Terzioğlu
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Batu International Logistics Genel Müdürü Efe Göktuna’nın moderatörlüğünü yaptığı Proje, 
Ağır Yük ve Enerji Lojistiği oturumda MaireTecnimont Türkiye Lojistik Müdürü 

Yasin Korkmaz, BEST Transformatör Lojistik Müdürü Cansu Savaşçı ve Tekfen İnşaat 
Lojistik Müdürü Metin Ünlüsoy konuşmacı olarak yer aldı.

M
aire Tecnimont Türkiye 
Lojistik Müdürü Yasin 
Korkmaz, enerji projelerinde 
lojistik ajandasını 

oluşturmanın çok önemli olduğunu 
söyledi. Örneğin içinde de yer aldığı 
STAR Rafinerisi projesinin sadece lojistik 
planlamasının 1,5 yıl sürdüğünü aktaran 
Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Malzeme akışı işin yüzde 30’luk 
kısmını oluşturuyor. Hazırlık aşaması 
çok önemli. Bütün gereklikleri hem 
tedarikçiler hem de sizin tarafınızdan 
içselleştirilmesi gerekiyor. Çünkü yapılan 
yanlış bir adımın bedeli milyon dolara 
mal olabiliyor. Dersinize iyi çalışırsanız, 
sürprizlerle karşılaşma olanağınız 
azalıyor. Yine bu projelerde gümrükle 
iletişim ve teknoloji çok önemli. Maire 
Tecnimont olarak dijitalleşmeyi çok 
etkin kullanıyoruz. Oluşturduğumuz 
modellerle her şeyi görebiliyoruz. Bu bize 
çok büyük bir etkinlik sağlıyor. Enerji 
projelerinde ayrıca tedarikçi seçimindeki 
kriterleri çok iyi incelemek gerekiyor.” 

BEST Transformatör Lojistik Müdürü 
Cansu Savaşçı, 5 kıtada, 85’ten fazla ülke-
de kurulu ünitelerinin bulunduğunu, bu 

süreçte özellikle Amerika pazarına yo-
ğunlaştıklarını söyledi. “Ürünün özelliği 
nedeniyle lojistiği planlamak ve yönetmek 
zorundayız” diyen Savaşçı, şunları aktar-
dı: “Bu da çok çeşitli alanlarda uzmanlık 
gerektiriyor. Ürünün sadece sevkiyatıyla 
işimiz bitmiyor, ürünün nihai noktaya 
indirilmesi ayrıca bir operasyon içeriyor. 
Montaj ve saha işlemleri konusunda lo-
jistik olarak desteğe ihtiyacımız oluyor ve 
bunu yönetiyoruz. Ağır yük taşımacılığın-
da öncelik projenin yapılabilirliği olduğu 
için dijital sistemler daha çok süreç takibi 
kısmında kullanıyor. Lojistik tedarikçile-
rimizde öncelikli aradığımız, uzmanlık 
ve yeterlilik. Özellikle global alanda proje 
gerçekleştirdiğimiz ülkelerde o ülkede 
süreçlerin nasıl yönetildiğine yönelik bize 
destek olacak, yol gösterecek partnerlere 
ihtiyacımız var. Network ağı ve kesintisiz 
iletişim bizim için çok önemli. Lojistikte 
problem çıkınca yaptığınız her şey çöp 
olabiliyor. Dolayısıyla lojistik konusuna 
çok kıymet veriyoruz.” 

Tekfen İnşaat Lojistik Müdürü Metin 
Ünlüsoy, sunumunda iki önemli taşı-
mayla proje lojistiğinde örnek vakaları 
anlattı. Ünlüsoy, şunları aktardı: “İlk 

proje TİMAŞ Derince’den İzmit’e kadar 
taşınan 223 ton FCC ünitesi rejenaratör 
taşıması. Taşıma öncesinde ekipmanın 
SPMT ve Barge’a yükleme öncesinde 
tüm teknik çizimleri, bağlama planları 
mühendislik çalışmaları yapıldı. Taşıma 
kapasitesini zemine yaymak için iki tane 
SPMT kullanıldı. TEKFEN fabrikadan 
yola çıkan yük Derince Limanı’na ka-
dar 1.850 metre yol aldı. Taşıma için de 
birçok kurumdan izin alındı. En uygun 
taşıma modu olarak ise denizyolu se-
çildi. Bu taşımada planlama ve mühen-
dislik çalışması ve izinlerin zamanında 
alınması çok önemliydi. İkinci örnek 
projemiz Brezilya’daki offshore platfor-
mu için ürettiğimiz flaretowerlerin (500 
mt) taşımasıydı. Ürettiğimiz flaretower-
leri Ceyhan fabrikamızdan İskenderun 
Limanı’na getirerek işverene teslim ettik. 
Yüksek riskli taşımalarda incoterms’ın 
önemi çok büyük. Sözleşmeden önce 
ödeme planının doğru müzakere edil-
mesi gerekiyor. Yurt dışı satın almalarda 
doğru ithalat tipinin kullanımı çok öne-
mi. Sonuç olarak her projeden yeni bir 
ders almalı ve yeniden yapmalıyız.”

Proje & Ağır Yük ve Enerji Lojistiği

PROJE LOJİSTİĞİ HATA AFFETMİYOR 

Yasin Korkmaz Efe Göktuna Metin ÜnlüsoyCansu Savaşçı
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Beykoz Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen E-Ticaret oturumuna, HepsiJet Genel Müdürü Atilla Alver ve Watsons Türkiye 

Tedarik Zinciri Direktörü Serhat Akgül konuşmacı olarak katıldı.

H
epsiJet Genel Müdürü 
Atilla Alver, gerçekleştirdiği 
sunumla Hepsiburada’nın 
yenilikçi uygulamaları ve 

lojistik çözümleri hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi. Hepsiburada’nın e-ticaret 
ekosistemiyle dünyanın önde gelen 
teknoloji borsası Nasdaq’ta yer alan 
ilk ve tek Türk şirketi olduğunu 
vurgulayan Alver, “2022 yılı ilk çeyreği 
3 aylık toplam satış hacmimiz 8,3 milyar 
TL. 12 milyon aktif müşteri ve 83 bin 
aktif satışımız var. 32 kategoride, 110 
milyon ürünün bulunduğu bir platform. 
Hepsiburadaexpress, Hepsipay, 
Hepsiglobal, Hepsiburada seyahat gibi 
yenilikçi uygulamalarımız var” dedi. 

E-ticarette alanında müşterilerin en 
fazla şikayet ettiği alanın dağıtım oldu-
ğunu belirten Alver, bu alana yönelik 
geliştirdikleri çözümleri şöyle aktardı: 
“Bu soruna HepsiJet ile çözüm sunduk. 
HepsiJet bugün 81 ilde kendi araçlarıyla 
müşteri adreslerine aynı gün, ertesi 
gün, randevulu teslimat ve iade hizmeti 
sunuyor. HepsiJetXL ile hacimli ürün 
teslimatı yapıyoruz. Yeni teslimat mo-
delimiz Hepsimat ile siparişlerin ev ve 
işyerleri dışında bir teslimat noktasından 

teslim alınabilmesine olanak sağlıyoruz. Şu 
anda 2 bin 821 Hepsimat noktasına ulaşmış 
durumdayız. Türkiye genelinde operasyon 
ve lojistik merkezlerimiz ile geniş bir lojistik 
ağına sahibiz. 200 bin metrekarelik 7 dağı-
tım ve depolama merkezi ile 81 ilde dağıtım 
yapıyoruz. Depolarımızdan çıkan ürünlerin 
yüzde 82’sini bir günde teslim ediyoruz. 
Hacimli ürünlerin taşıması konusunda 
yüzde 99 müşteri memnuniyeti oranına 
ulaştık. KOBİ’ler, kadın girişimciler ve yerel 
üreticiler ile büyüyoruz. Gebze Akıllı Ope-
rasyon Merkezimiz, e-ticaret operasyonları-
mızı gerçekleştirdiğimiz en büyük merkez. 
Ayda 10 milyon sipariş çıkışını yaptığımız, 
100 bin metrekarelik bir depo. Hepsilojistik 
ile satıcılarımıza uçtan uca depo yönetimi 
hizmeti sunuyoruz. 24 saat kesintisiz hizmet 
sağlıyoruz. Toplanan siparişler aynı gün 
kargoya veriliyor. Siparişin alınması ile 
kargoya verilmesi arasındaki geçen sürenin 
ortalaması yaklaşık 2 saat. Sunduğumuz 
hizmetlerle operasyonel maliyetleri ortala-
ma yüzde 15 azaltıyoruz.” 

Watsons Türkiye Tedarik Zinciri Di-
rektörü Serhat Akgül, pandemi sürecinde 
birçok kargo şirketinin ortaya çıktığını 
söyledi. Akgül, bu dönemde lojistikteki 
temel prensiplerin çok değişmediğini, dijital 

hızlandırıcılarda değişiklik yaşandığını 
belirtti. Perakende sektörünün online 
ve offline olarak farklı kanalarda satış 
deneyimini artırma ve iyileştirmeye 
yoğunlaştığını aktaran Akgül, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Watsons olarak 
biz de buna yoğunlaşıyoruz. Online 
satışımızın yaklaşık yüzde 10’u tıkla 
mağazadan al satışından geliyor. Bu-
nun artırılması bizim için çok önemli. 
Türkiye’de online sitede siparişinizi ona 
en yakın mağazadan toplayıp daki-
kalar içinde ulaştıran yüzde yüz bir 
model henüz yok. Biz bunu ilk yapan 
firmalardan olmak istiyoruz. Bu kap-
samda önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Dijital okuryazarlık gelişim programı, 
yetenek kampı bölge gelişimi progra-
mı, dijital eğitim & gelişim platformu 
ve dijital performans gelişimi sistemi 
üzerinden çalışanlarımızı dijitalleşme 
sürecine hazırlıyoruz. Online ve offline 
entegrasyonunda lojistikte en önemli 
konu stok, ama burada gidilecek yollar 
var. Çünkü stok doğruluğu çok önemli. 
Diğer yandan online ve offline taraf 
satışlarında bir bütünlük yakalanması 
gerekiyor.” 

E-Ticaret Lojistiği

E-TİCARET SATIŞ VE DAĞITIMDA YENİ MODELLER YARATTI

Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak Serhat Akgül

Atilla Alver
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Tedarik Zinciri ve Lojistik Danışmanı ve TEDAR Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Yıldıztekin’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Lojistikte Dijitalleşme ve Otomasyon Uygulamaları” 
oturumuna, Optiyol Kurucu ve CEO’su Dr. Ozan Gözbaşı ve SICK Türkiye Genel Müdür 

Yardımcısı Bergman Gülsün konuşmacı olarak katıldı.

T
edarik Zinciri ve Lojistik 
Danışmanı ve TEDAR Yönetim 
Kurulu Üyesi Atilla Yıldıztekin, 
şirketlerin Lojistik 4.0’a ciddi 

yatırım yaptıklarını söyledi. “Ancak 
bilinmeyen bir şey var ki Lojistik 5.0 
geliyor” diyen Yıldıztekin, şunları 
aktardı:  “5.0 geldiğinde buna hiçbirimiz 
hazır değiliz. 5.0’da içinde insan olmayan 
bir lojistik düşüneceksiniz. Buna hazır 
olmak için tedarik zincirindeki her 
süreci ölçmemiz, kontrol etmemiz ve 
planlamamız gerekiyor. Depo içindeki 
hareketlerin otomatik cihazlarla 
toplanması ve tekrar ölçülmesi 
gerekiyor.” 

Optiyol Kurucu ve CEO’su Dr. Ozan 
Gözbaşı, sundukları çözümler hakkında 
kapsamlı bir sunum yaptı. Günümüzde 
hem satıcılar hem de lojistik sektörü için 
verimlilik ihtiyacının artığını ifade eden 
Gözbaşı, “Satıcılar için baktığımızda 
mağazaya göre e-ticaret satışlarında 
lojistik maliyetinin ciro içindeki payı 
yüzde 20’lere çıkmış durumda. Lojistik 

sektörü ise karda yüzde 3,6 ile düşük bir 
endüstri. Maliyetlerini yüzde 15 azaltan 
bir şirket, karlılığını 5 kat artırmış oluyor. 
Optiyol olarak dağıtım ağı tasarımı ve 
rota optimizasyonu konularında hizmet 
vermekteyiz. Rota optimizasyonu; araç 
seçimi, sipariş ataması, ziyaret sıralaması, 
sürücü uygulaması süreçlerini kapsamak-
tadır. Bu çözümler yakıt maliyetlerinde 
yüzde 15-25, sefer sayılarında yüzde 5-10 
oranlarında azalma sağlarken, zamanında 
teslimat oranlarını da yüzde 20-30 oranın-
da artırmaktadır”  dedi. 

SICK Türkiye Genel Müdür Yardımcı-
sı Bergman Gülsün,  firma olarak teknolo-
jiye cirodan her yıl yüzde 10 pay ayırdık-
larını söyledi. 20 yıldır Türkiye pazarında 
doğrudan yer aldıklarını belirten Gülsün, 
limanlardan vinçlere, otomatik navigas-
yonlu araçlara lojistiğin A’sından Z’sine 
kadar ihtiyaç olan her türlü teknolojik 
donanıma yönelik çözümler sunduklarını 
aktardı. Konuşmasında teknolojinin geli-
şimini özetleyen Gülsün, “Dijitalleşmenin 
temeli olarak görülen internet 1980’li 

yıllarda geliştirildi. 40 yılda çok şey 
değişti. Dünya bu süreçte inanılmaz bir 
değişime uğradı, teknolojik anlamda 
bence devrim değil evrim yaşandı. 
Bugün 5G’den, bulut teknolojisinden 
bahsediliyor” dedi. Gülsün, lojistik 
sektörünün dijitalleşmeye ihtiyacı 
olduğunu, bunun biranda olamayaca-
ğını, ama mutlaka bir yerden başlamak 
gerektiğini aktardı. Başlanacak yerin 
veri toplamak olabileceğini ifade eden 
Gülsün, “Optimizasyon için kamyona 
ne kadar malzeme yüklemek gerek-
tiğini bilmek, paletlerin boyutunu, 
ağırlığını şeklini tanımlamak gerekir. 
Bunlar çok rahatlıkla elde edilebilecek 
teknolojilerle yapılabilir” diye konuştu. 
Teknoloji sağlayıcı bir firma olarak, 
ömür boyu servis hizmeti sunduklarını 
aktaran Gülsün, “Veriyi kullanıyoruz. 
Sistemlerimiz bulut ortamlarına ilet-
tikleri veriyle size önceden bilgi verir 
duruma gelmiş haldeler” dedi. 

LOJİSTİKTE DİJİTALLEŞME ve 
OTOMASYON UYGULAMALARI

Atilla Yıldıztekin

Dr. Ozan Gözbaşı
Bergman Gülsün
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6. YILIN LOJİSTİKTE
7. EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ’NDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN GALA ve 
ÖDÜL TÖRENİ İLE SAHİPLERİNİ BULDU
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BAŞARI ÖDÜLLERİ 
7. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Yılın 
Lojistikte Başarı Ödülleri”nin sahipleri belli oldu. 6. Yılın Lojistikte Başarı 
Ödülleri Sheraton Grand Ataşehir’de 16 Haziran’da gerçekleştirilen Gala ve 

Ödül Töreninde sahiplerini buldu. Törende 19 ayrı alanda ödül verildi. 
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1 - Yaşam Boyu Lojistik Ödülü
Bülent Aymen - Sabay Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı

2 - Yılın Bürokratı 
Dr.Murat Korçak  
UAB Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdür 
Yardımcısı

3 - Yılın Lojistik Girişimcisi 
Vittorio Zagaia - Galata 
Taşımacılık Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı ve CEO’su

4 - Yılın Lojistik Şirketi 
Alışan Lojistik

5 - Sınırları Aşan Lojistik Ödülü 
Batu International Logistics

6 - Yılın Lojistiğe Katkı Ödülü 
Emre Eldener - Kıta Lojistik 
CEO’su / UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

7 - Yılın Lojistikte 
Sürdürülebilirlik Ödülü 
Sarp Intermodal

8 - Yılın Lojistik Dostu Şirketi 
SGS TransitNet

9 - Yılın Lojistik Proje Taşıması 
Martin Bencher Türkiye (Rusal Anode 
Plant Project - Taishet – Russia)

10 - Yılın Lojistik 
Teknolojileri Şirketi 
Optiyol

11 - Yılın Lojistikte 
İnovasyon Ödülü 
HepsiJet
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1 2 3Bülent Aymen

Dr. Murat 
Korçak

Vittorio 
Zagaia

Ayhan Özekin

Yiğit Altıparmak

Efe Göktuna

Mine Kaya

Emre Eldener

Enes Yılmaz

Turgut 
Erkeskin
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12 - Yılın Global 
Tedarik Zinciri Yöneticisi 
Demirhan Tunç - Godiva Tedarik 
Zinciri Direktörü

13 - Tekstil ve Hazır Giyim  
Sektöründe Yılın Lojistik Yöneticisi 
Mehmet Uçkun - Colin’s Global Lojistik 
ve Dış Ticaret Grup Müdürü

14 - Gıda Sektöründe  
Yılın Lojistik Yöneticisi  
İrfan Tokpınar- PepsiCo Türkiye 
Lojistik Müdürü

15 - E-Ticaret Sektöründe 
Yılın Lojistik Yöneticisi 
Furkan Nebioğlu – Yemeksepeti Market 
Tedarik Zinciri ve Lojistik Müdürü

16 - Perakende Sektöründe 
Yılın Lojistik Yöneticisi 
Serhat Akgül - Watsons 
Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü

17 - Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler 
Sektöründe Yılın Lojistik Yöneticisi 
Emrah Çakmak  
Dow Türkiye Lojistik Müdürü

18 - Sağlık Sektöründe Yılın 
Lojistik Yöneticisi 
T. Volkan Yılmaz   
Haver Farma İlaç  
Tedarik Zinciri Direktörü

19 - Enerji Sektöründe Yılın 
Lojistik Yöneticisi 
Yasin Korkmaz   
Maire Tecnimont  
Türkiye Lojistik Müdürü
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15Mehmet Uçkun

Serhat Akgül Emrah Çakmak T. Volkan Yılmaz

Furkan Nebioğlu

Demirhan Tunç

Dr. Ozan 
Gözbaşı

Atilla 
Yıldıztekin

Arif 
Karaca

Irfan 
Tokpınar

Taner 
Ankara

Gözde 
Aydın

Yasin 
Korkmaz

Alper 
Özel
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D
enizyolu taşımacılığını değerlendirmeye 
kabotajın tanımından başlanmalıdır. Kabotaj, 
bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti 
konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan 

yalnızca yurttaşlarının yararlanması anlamına gelmektedir.
1 Temmuz 1926 tarihinde yabancıların verilen 

ayrıcalıkların kaldırılıp bu imtiyazın ülkemize ait olmasını 
sağlayan kanunu “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak 
kutluyoruz. Bunu bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ü 
lojistik alanında uzun yıllara görev yapmış biri olarak saygı 
ve minnetle anıyorum.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) göre bugün 
dünya ticaretinin yüzde 80’inden fazlası denizyolu ile 
gerçekleştirilmektedir. Taşıma yapılan emtia incelendiğinde 
genelde hacim olarak yüksek değer olarak düşük olanlarda 
denizyolu taşımacılığının tercih edildiği görülmektedir. 
Bunun nedeni en ekonomik taşıma yönteminin denizyolu 
olmasından dolayıdır. Denizyolu taşımacılığı kendi 
içerisinde şu şekilde olarak sınıflandırılmaktadır: 

» Tanker Taşımacılığı

» Ro – Ro Taşımacılığı

» Kombine Taşımacılık

» Konteyner Taşımacılığı

» Dökme Yük Taşımacılığı

Pandemi ile birlikte deniz yolu taşımacılığının dünya 
ticaretinde ne kadar etkili olduğu çok net 
anlaşıldı. Denizyolu taşımacılığında kullanılan 
konteynerlerde yaşanan darboğazlar sonucu 
navlun fiyatlarının öngörülemez derecede 
yükseldiğine şahit olduk.

Ticaret ve lojistik ayrılmaz bir iki olgu olarak 
karşılaşılan sorunlarda, darboğazlarda çıkış 
noktalarını bulma çabaları oluşmaktadır. “Su 
akar yolunu” bulur deyimi karşılaşılan sorunlar 
için geçerlidir. Konteyner  ve gemi üretimine 
yoğunlaşılması, gemi bulamayan büyük 
şirketlerin gemi sahibi olması , karayolu , 
havayolu ve demiryolunun eskiye oran ile daha 
fazla kullanılması gibi.

Ülkemiz denizyolu taşımacılığı konusunda 
gelişmeye açıktır. 8 bin 333 km kıyı şeridine 
sahip Türkiye’de 174 adet liman ve iskele 

bulunuyor. Özel sektörde bir lojistik firması haricinde 
bu alanda söz sahibi olan firmamız maalesef yoktur. 
3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak dünyada söz 
sahibi olacağımız denizyolu taşımacılık firmalarına 
sahip olmalıyız. Bunun sadece özel sektörün inisiyatifi 
ile gerçekleşmesi mümkün olmadığından dolayı kamu 
tarafından desteklenmelidir. Yasal düzenleme ve teşviklerle 
bu konuda ilerleme sağlanabilir. Mersin Limanı’nın uzun 
yıllar yapılan çalışmalar sonucunda faaliyete geçirilmesi 
örnek bir adımdır.

Denizyolu taşımacılığı çevrecidir. Taşınan ürünlerin 
zarar görme ihtimali çok düşüktür. Büyük hacimli yüklerin 
taşınması için daha uygundur. Taşıma maliyeti diğer taşıma 
modlarına göre çok daha ekonomiktir. 

Üniversitelerimizde denizyolu taşımacılığı alanında 
branşlaşma olması önemlidir. Gemi kaptanından bir 
lojistik uzmanı gibi hareket etmesini beklemek çok doğru 
olmayacaktır. 

Dünya ticaretinde hacimsel olarak çok büyük yer 
kaplayan denizyolu taşımacılığının bu alanda uzmanlara 
ihtiyacı vardır. Ülkemizde özellikle lojistik alanındaki 
eğitimlerde bir standart oluşturulmalı ve uzmanlaşma ile 
ilgili LES çalıştayları yapılmaktadır. Bu çalışmalar geleceğin 
lojistikçilerinin daha iyi eğitim almasını ve iş dünyasına 
daha çabuk adapte olmasını sağlayacaktır. 

Mutlu müşteri memnuniyeti için yeşil lojistik ile kalın…

Lojistik ve Tedarik Zinciri 
Profesyoneli

GündemLojistikSEYHAN GÜLHAN

TAŞIMACILIĞIN ANAYOLU: 
DENİZYOLU



TT
üpraş’ın demir yolu taşımacılığındaki 
iştiraki Körfez Ulaştırma A.Ş., 
filo yatırımlarına devam ediyor. 
Mevcutta bulunan 445 adet sarnıçlı 

tank vagonuna ilave olarak 75 yeni sarnıçlı 
vagon yatırımı gerçekleştiren Körfez Ulaştırma, 
beyaz ürün vagonlarından 50 adedini Mart-
Nisan döneminde ve son etap 25 vagonu da 
Mayıs ayında Kırıkkale’de teslim aldı. Bu 
yatırımla vagon filosunu 520’ye çıkaran şirket, 
taşımalarını daha da arttırarak demir yolunda 
akaryakıt taşımacılığındaki lider pozisyonunu 
güçlendirmeyi hedefliyor. 

ABD’li vagon üreticisi Greenbrier’dan 
alınan vagonların teslimatı Adana Greenbrier/
Rayvag üretim tesisinden yapıldı. Vagonların 
teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşan 
Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, 
“Tank vagonlarımız, AB standartları kapsa-
mında demir yolu sektörü için belirlenmiş en 
yüksek standart olan ‘Karşılıklı İşletilebilirlik 
Teknik Şartnamesi’ (TSI) sertifikasyonunun 
gerekliliklerini de sağlıyor. Türkiye’deki en 
yüksek emniyet standardına sahip ve en yeni 
akaryakıt vagonlarını Körfez Ulaştırma’nın 
kullandığını gururla belirtmek isterim. 86 
metreküp hacminde ve 15 metre uzunluğunda 
olan vagonlarımızın içinde taşınacak ürünler, 
yakıtın sınıfına göre değişiyor. Vagonlarımız 
L4BH tipinde yani yüksek basınç değerlerine 
dayanıklı olduğu için, bu vagonlarla rafine-
rimizde üretilen bütün beyaz ürünleri demir 
yolu ile taşıyabiliyoruz” dedi.

Yeni vagonların, Körfez Ulaştırma’nın de-

LL
ondra’dan Pekin’e uzanan 
Demir İpek Yolu’nun Avrupa 
bağlantısını oluşturan Halkalı-
Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu 

Hattı’da ilk ray kaynağı gerçekleşti. Hattın 
ilk ray kaynak töreninde açıklamalarda 
bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla, 
dünyadaki son gelişmeler nedeniyle 
stratejik önemi daha da artan, Pekin’den 

Körfez Ulaştırma vagon filosunu 
520’ye çıkardı 

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nda ilk ray döşendi

ğer zincirinde önemli bir unsur olan, lojistik 
operasyonların çevresel etkileri konusunda 
da ön plana çıktığını belirten Başarır, “Bir 
vagonla yaklaşık üç kara yolu tankeri kadar 
yük taşınabiliyor. Körfez Ulaştırma, kuru-
luşundan bu yana beş yıl içinde demir yolu 
payını artırarak, 2022 yılında yaklaşık 60 bin 
tankeri karayolundan demir yoluna aktardı. 
75 vagonun da eklenmesiyle 520 vagona 
ulaşan filomuz, yılda 2,5 milyon ton ürün ta-
şıyacak. Böylece 18.000 adet seferi daha kara-
yollarından çekerek demir yoluna aktarmayı 
ve karayolu taşımalarından kaynaklı karbon 
emisyonunu yılda 14.100 ton daha azaltmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Teslim alınan vagonların tamamına gü-

Londra’ya uzanan güvenli ve kesintisiz 
demiryolu taşımacılığına imkan sağlayan 
Demir İpek Yolu’nun çok önemli bir 
bölümünün yüksek standarda ulaşacağını 
vurguladı. İkinci dönemde yer alan söz 
konusu projede ise Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Hattı’nın 153 kilometrelik 
Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşasının 
AB ile ortak finanse edildiğine işaret eden 
Karaismailoğlu, “Avrupa Birliğinin Türkiye-
Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında 
yapımı süren en büyük altyapı projesidir” 
dedi. Bakan Karaismailoğlu, diğer kesimi 
oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün 
tamamını ise Türkiye’nin dört bir yanında 
binlerce kilometre demir yolunun inşasında 
olduğu gibi milli bütçeden karşılandığını 
kaydetti. Proje tamamlandığında, Halkalı-
Kapıkule arasında 229 kilometrelik 
güzergahta çift hatlı, 200 km/saat hızında 
yolcu ve yük taşımanın mümkün olacağını 
vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, 

venli vagon takip sistemini entegre ettiklerini 
açıklayan Başarır, “Vagonlarımız gerçek za-
manlı takip sistemleri, emniyetli kilit sistemleri 
gibi yenilikçi ve güvenli özelliklerle de ön pla-
na çıkıyor. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde vagon-
larımızın tamamında bu sistemi kullanacağız. 
Sistem, tank vagonlarının ihtiyaçlarına yönelik 
olarak Tüpraş kurum içi girişimcilik programı 
kapsamında inovasyon ekiplerinin çalışmaları 
sonucunda kendi kaynaklarımızla geliştirildi. 
Donatıldığı sensörler ve modüller sayesinde 
gerçek zamanlı veri akışı sağlayabilen bu 
sistem, aynı zamanda güneş paneli gibi yeni-
likçi yöntemlerle kendi enerjisini üretiyor. Bu 
açıdan da piyasadaki benzer ürünlerden daha 
gelişmiş bir altyapıya sahip” diye konuştu.

“Bulgaristan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 
ile İstanbul’u hızlı tren ağına bağlayacak 
proje hizmete alındığında, Halkalı-Kapıkule 
arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 
dakikaya, yük taşıma süresi 6.5 saatten 3 saat 
30 dakikaya düşecek” diye konuştu.

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve 
Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü 
Direktörü Henrike Trautmann da, “AB, 
ithalat, ihracat ve yatırım kaynağı bakımın-
dan Türkiye’nin en büyük ortağıdır. Bu 
kapsamda Halkalı-Kapıkule Demiryolu 
hattını kullanan yük hacimlerinin yüzde 
90’ının Türkiye’nin Asya yakası ile Avru-
pa arasında yapılmasını bekliyoruz. Bu 
nedenle İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü üzerinden demir yolu bağlan-
tısı, AB ile Türkiye’nin Anadolu kesimi 
arasında, Orta Asya ve ötesine doğru 
demir yolu yüküne yüksek kapasiteli 
erişim sağlamak için bu kadar önemli bir 
bağlantıdır” dedi.
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G
elin salgınının başladığı günden okyanusun 
mavisinde bugüne bir yolculuk yapalım.

Covid-19 salgınının, konteyner nakliye 
akışları ve küresel tedarik zincirleri üzerinde 

etkileri ortada.  Çin yeni yılı şenliklerinden sonra üretim 
tesislerinin yeniden açılamaması Çin’in küresel ihracatında 
bir düşüşe ve bunun sonucunda Avrupa ve Amerika ticaret 
yollarından başlayarak konteyner hacimlerinde düşüşe 
neden oldu.

Bu bir dizi domino etkisiyle Covid-19, denizcilik 
endüstrisinde Çin’in çok ötesinde yankılar yarattı. 
Dünyanın her yerindeki lojistik, artık azalan kullanılabilir 
operasyonel kapasite, ek olarak gelen ekipman 
kullanılabilirliği üzerindeki baskı, belirli limanlarda olası 
tıkanıklık, ilgili ekstra maliyetler bütün masrafların artışına 
sebep oldu.

Mevcut durumun süresini ve dünya genelinde yeni 
vakaların etkisini tahmin etmek imkansız olsa da, 
konteyner taşımacılığına ilişkin beklentiler çok belirsiz. Öte 
yandan aşılama faaliyetleri umut verici.

Düşen talep sonucunda deniz taşımacılığından çekilen 
toplam kapasite 1,7 milyon TEU’ya ulaştı.  Sadece birkaç 
hafta içinde, taşıyıcılar 100’den 
fazla seferi iptal etti, bu da Avrupa 
ile Asya ve Pasifik ötesi bölge 
arasındaki kapasitenin yüzde 
45’ine eşit.

Koronavirüs hızla yayılmaya 
devam ederken talep artmasa 
da ya da Covid-19 kontrol 
altına alınsa da Çin´de fabrikalar 
eninde sonunda yeniden 
açılacak ve hacimler artacaktı. 
Krizin başlarında, sektörün 
karşılaşabileceği zorluklar 
konusunda uyarılar oldu. Deniz 
taşımacılığında operasyonel 
düzeyde, önceliklerden birinin 
gemide enfeksiyonu önlemek 
olduğunu söylendi ve uygulaması 
devreye alındı.  Diğer endişeler, 
tıbbi ve mekanik malzemelerin 
bulunmaması, limanlarda daha 
yavaş operasyonlar ve uluslararası 
seyahat kısıtlamaları nedeniyle 

mürettebatın bir gemiye katılamama veya gemiden 
ayrılmalar oldu.

Baştaki zorluklara rağmen, taşıyıcılarının hızlı tepki 
verebildiğini ve bazı durumlarda planların hızlı değişmesi 
az zararla atlatılması sağlandı. Toparlanma işaretleri 
de görüldü ve Asya’nın başı çektiği konteyner gemi 
hareketleri arttı.  Çin’den yapılan sevkiyatlara yönelik 
talep yükseldi ve piyasa verileri büyük ölçüde sektörde bir 
toparlanmaya işaret ediyor.

Benzeri görülmemiş zamanlarda, nakliye hizmetlerinin 
kıtalar arasında gıda, enerji ve tıbbi malzeme taşımaya 
kesintisiz devam edebilmesi, bu salgının üstesinden 
gelmede kritik bir rol oynadı.  Deniz taşımacılığı 
şirketlerinin bu değişen duruma adapte olması ve etkili 
müdahale stratejileri başarılı oldu.

Görülüyor ki olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat 
çok önemli. Her şeyden önce, en kötü durum senaryosu 
için planlama gerektirir. Krizin zaman içinde nasıl 
gelişeceği, yürütülmesi gereken faaliyetle için olası en 
büyük etkinin ne olacağıdır. En kötü durum senaryosunun 
değerlendirilmesi, krizler gelişmeye devam ettikçe önemini 
arttıracaktır.

Genel Müdür Avrupa ve Amerika / Power Wind Service Inc.
E-mail:  robertates@powerwindservice.com / Instagram: Robert_ates

STRATEJİLojistikROBERT T. ATEŞ

SALGINDA YENİ DALGA
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Uluslararası taşımacılıkta Orta Koridor’un güçlendirilmesi için 
Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında çalışma grubu kuruldu. 

UU
laştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, 
Bakü’de düzenlenen Türkiye-
Azerbaycan-Kazakistan 

Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları 
Toplantısı’na katıldı. Yapılan üçlü 
zirvede, Orta Koridor’da kapasite artışı 
ve verimliliği artıracak çalışma grubu, 
Türkiye’nin önerisiyle imzalanan 
protokolle kuruldu.

Karaismailoğlu, buradaki konuşma-
sında, uluslararası ulaşım koridorları ele 
alındığında Orta Koridor’un mesafe ve 
süre açısından diğer ulaşım koridorları 
için güçlü bir alternatif olduğunu bildir-
di. Karaismailoğlu, “Çin’den Avrupa’ya 
doğru yola çıkan bir yük treni, Orta Ko-
ridor ve Türkiye’yi tercih etmesi halinde 
7 bin kilometreyi 12 günde katediyor. 
Aynı trenin Rusya Kuzey Ticaret Yolu’nu 
tercih etmesi halinde 10 bin kilometre-
lik bir mesafe ve en az 15 günlük seyir 
süresi söz konusu. Güney Koridor’u 
tercih etmesi durumunda ise gemiyle 
Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilo-
metre seyrederek ancak 45 ile 60 günde 
Avrupa’ya ulaşabiliyor. Bu rakamlar bile 
Orta Koridor’un küresel ticarette, Asya 

ve Avrupa arasında ne kadar avantajlı ve 
güvenli olduğunu gözler önüne seriyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Geçen yıl 23 Mart’ta Süveyş Kanalı’nı 
tıkayan Ever Given adlı geminin karaya 
oturmasını hatırlatan Karaismailoğlu, 
şöyle devam etti: “Bu kaza sonucunda 
kanal 6 gün boyunca kapalı kalmış ve 
yüzlerce gıda, petrol ve LNG gemisi-
nin beklemesi küresel tedarik zincirini 
sıkıntıya sokmuştur. Tüm bu hususlar 
göz önüne alındığında, Orta Koridor’un 
etkin işlerliği Azerbaycan, Kazakistan 
ve Hazar Bölgesi’nin küresel ticarete 
entegrasyonu açısından önemlidir. 
Bölgemizdeki Asya-Avrupa dış ticaret 
ağlarının merkezinde olmamız hususunu 
da dikkate alarak lojistikte bölgesel bir üs 
olmayı hedeflemekteyiz.”

BTK HATTI İÇİN BİRLİKTE 
HAREKET ETME ÇAĞRISI 

Karaismailoğlu, ulaştırma altyapısına 
2053 yılına kadar yaklaşık 198 milyar 
dolarlık yatırım yapılmasının planladığı-
nı belirtti. Bu rakamdan en büyük payın 
demir yolu altyapısının geliştirilmesi için 
ayrıldığını dile getiren Karaismailoğlu, 

şöyle devam etti: “Orta Koridor’da ticaretin 
geliştirilmesi ve hattın etkinliğinin artırılma-
sı için güzergah ülkeleri olarak üzerimize 
ciddi sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle 
demir yoluyla taşınan yük hacminin artırıl-
ması için maliyetlerin düşürülerek rekabet 
gücünün kuvvetlendirilmesi amaçlarımız-
dan biri olmalıdır. Bizi birbirimize bağlayan 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattının 
etkin işleyişi, birçok bileşenin bir araya gel-
mesiyle olabilecektir. Bu bileşenlerden en 
önemlisi, hiç şüphe yok ki altyapıdır. Bunun 
yanında bölge ülkelerinin gerek taşımacılık 
gerekse uluslararası ticaret anlamında yasal 
düzenlemelerini birbirleriyle uyumlandır-
ması gerekmektedir. Bu çerçevede, BTK 
demir yolu hattının etkin işlemesi adına 
birlikte hareket etmemiz gerekmek-
tedir. Şu an Kars-Ahılkelek arası 
ray açıklığı 1435 mm tek hat olarak 
çalışmaktadır. Ancak ikinci hat olarak 
ray açıklığı 1520 mm olan bir hat 
yaparak, zaman kayıplarının önüne 
geçmek ve işlemleri hızlandırmak is-
tiyoruz. Bu planlamanın, hattın Orta 
Koridor’a yönelen küresel yük hare-
ketine en kısa sürede cevap vermeye 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

ORTA KORIDOR IÇIN 
ÇALIŞMA GRUBU KURULDU 
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Lojistik Sektörüne ‘Yurt Dışı 
Lojistik Dağıtım Ağlarının 
Desteklenmesi Hakkında 
Karar’ ile kuracakları tesis 
ve ağlar için 60 milyon 
TL destek sağlanacak. 
Firmalar; pazara giriş, birim 
desteği, tescil ve koruma 
desteği gibi 11 farklı 
destekten faydalanacak. 

L
ojistik sektörü temsilcileri 
Ticaret Bakanlığı’nın lojistik 
ve taşımacılık hizmetleri 
sektörüne sağladığı desteklerin 

anlatıldığı toplantıda bir araya 
geldi. Toplantıya, Ticaret Bakanlığı 
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş, 
Hizmet İhracatçıları Birliği Yük 
Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri 
Komite Başkanı ve UND Başkan 
Yardımcısı Murat Baykara, Ticaret 
Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akın 
Ak ve HİB Genel Sekreteri Fatih Özer 
katıldı.

‘20 MİLYAR $ HEDEFİNE DAHA 
HIZLI ULAŞILACAK’ 

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Lo-
jistik Komitesi Başkanı Murat Baykara, 
“Sektörümüz, ülkemizin ihracatını her 
koşulda taşımaya gayret ederek, İhracat-
çımıza ve üreticimize destek oldu ve her 
şartta, destek olmaya devam edeceğiz. 
Lojistik sektörünün önemi tüm dünyada 
öne çıkmıştır. Biz tüm sektörlerin altya-
pısıyız, bütün sektörlerin performans-
larının yükselmesi için, hizmet veren 
bir sektörüz bu nedenle küresel tedarik 
zincirlerinin, dünya ticaret ve lojistik 
haritasının yeniden şekillendirildiği 
bu dönemde gelen bu destek paketi ile 
ülkemiz; dünya ticaretinden aldığı payı 
artırma noktasında sahip olduğu coğrafi 
konum ve avantajlarını lojistik gücüyle 
birleştirerek ülkemize, ihracatımıza 
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Her 
geçen gün artan maliyet unsurlarımız 
dikkate alındığında; Sektörümüze yapı-

lacak iyileştirmelerin de, doğrudan mal 
ihracatımızın performansını artıracağını 
ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl 12 
milyar dolar ihracat yapan sektörümüz 
açıklanan desteklerle 20 milyar dolar 
ihracat seviyelerine daha hızlı ulaşacak” 
dedi.

‘SEKTÖR DESTEKLERDEN 
FAYDALANMALI’ 

Yaptığı sunumla desteklere ilişkin 
detayları açıklayan Ticaret Bakanlığı 
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 
Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, malı 
taşıyamadıktan sonra iyi mal üretmenin 
yeterli olmadığını belirtti ve şunları 
söyledi, “Yurt dışı lojistik dağıtım ağları 
(YLDA) programlarımızla depo kirala-
ma hizmeti dahil olmak üzere firmala-
rımıza yüzde 70’e varan yatırım desteği 
vereceğiz. Siz işinizin başında durun, 
yatırımın yüzde 70’i devletten.” dedi. 
Karakaş “İhracatın artması için sektörün 
istihdam dahil her parçasına yönelik 
destek mekanizmalarını oluşturduk. 
Sektör bundan faydalanmalı” şeklinde 
konuştu.

‘DESTEKLER İHRACATA 
POZİTİF ETKİ YAPACAK’

HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, 
“Bugün itibariyle 2794 üyeye ulaşan 
birliğimizde lojistik en fazla üyeye sahip 
3. sektörümüz. Birliğimiz kurulduğun-
dan beri hizmet sektörlerinin de mal 
ihracatında olduğu gibi desteklerden 
faydalanması için çalışıyoruz. Hizmet 
ihracatına yönelik peş peşe açıklanan 
destek mekanizmalarının sektörlerin 
ihracatına pozitif etki yapacağına inancı-
mız tam” dedi.

YLDA DESTEKLERİ
Kurulacak YLDA başına 60 mil-

yon TL destek sağlanacak.
Kira, ruhsat, komisyon ve hukuki 

danışmanlık için yıllık 24 milyon TL 
destek verilecek.

Reklam ve tanıtım için yıllık 3 
milyon TL destek sağlanacak.

İstihdam için sağlanacak destek 
miktarı yıllık 4 milyon 800 bin TL 
olacak.

Navlun Borsa kurulumu için 3 
milyon 600 bin TL destek verilecek.

LOJİSTİK DESTEKLER
Tescil ve Koruma Desteği (600.000 

TL/yıl)
Pazara Giriş Belge Desteği 

(1.800.000 TL/yıl)
Birim desteği (720.000 TL/yıl/

birim)
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama 

Desteği (1.800.000 TL/yıl)
Bireysel Katılım Desteği (300.000 

TL/etkinlik)
Ürün Yerleştirme Desteği (600.000 

TL/yıl)
Milli Katılım Desteği (300.000 TL/

etkinlik)
Milli Katılım Etkinliğinin Orga-

nizasyonu Desteği (1.200.000 TL/
organizasyon)

Sanal Fuar Organizasyon Desteği 
(600.000 TL/faaliyet)

Sektörel Alım Heyeti Programları 
Desteği (600.000 TL/program)

Sektörel Ticaret Heyeti Programla-
rı Desteği (900.000 TL/program)

Yarışma ve Etkinlik Desteği 
(1.200.000 TL/etkinlik)

Lojistikte yatırımın yüzde 70’i 
DEVLETTEN
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FF
ord Trucks, Eskişehir Fabri-
kası’ndaki Özel Araç Merkezi 
ile müşterilerinin özel ve kişi-
selleştirilmiş araç taleplerine 

yanıt verecek. Ford Trucks’ın Eskişehir 
Fabrikası’nın içinde kurulan Özel Araç 
Merkezi’nde ağır vasıta kullanıcılarının 
talepleri çok hızlı, esnek ve en yüksek 
kalitede karşılanırken müşteriye özel 
kişisel opsiyonlu araçlar da tasarlanıp 
üretilebilecek.  

En verimli taşıma çözümleri ile değer 
yaratmak vizyonuyla hareket eden Ford 
Trucks, müşteri memnuniyeti odaklı yak-
laşımıyla varoluş amacını “Müşterilerini 
önemseyen ve işlerini geliştiren yol arka-
daşı olmak” olarak tanımlıyor. Ve bu doğ-
rultuda attığı adımların en önemlilerinden 
birisi olan Özel Araç Merkezi’nde hattan 
çıkan araçlar, müşterilerin iş alanındaki 
ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirile-
bilecek. Bu merkezde sadece donanımsal 
değil yazılımsal uygulamalar da özelleş-
tirilebilirken talep doğrultusunda araçlar 
yeni akıllı uygulamalar ve yazılımlar gibi 
özel teknolojilerle donatılabilecek.  

D
aimler Truck, Haziran 2021’de 
dünya lansmanını gerçekleştir-
diği ve Wörth Fabrikası’nda seri 
üretimine başladığı dünyanın 

ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu eActros’u, 
“Sürüş Deneyimi” adını verdiği etkinlikte 
uluslararası gazetecilere tanıttı. eActros’un 
yanı sıra markanın amiral gemisi Actros 
L’yi de yakından tanıma ve kullanma fırsa-
tı sunan şirket, Avrupa’nın her köşesinden 
yaklaşık 1000 katılımcı için birkaç hafta 
süren bir müşteri etkinliği de düzenleye-
cek. Söz konusu etkinlikte ise müşterilere 
altyapı, hizmetler ve elektrikle çalışan kam-
yonlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek. 

ÖZEL ARAÇLAR ÜRETİLECEK
Müşterilerin ve bayilerin hızlı ve acil 

taleplerinin konvansiyonel yöntemler ve ge-
leneksel seri üretim dışında daha esnek bir 
yapı gerektirdiğini fark eden Ford Trucks, 2 
fazdan oluşan plan ile Özel Araç Merkezi’ni 
geliştirdi. Ford Trucks, müşteri talepleri 
doğrultusunda yapılan modifikasyonların, 
üretim hatları yerine özel araç merkezinde 
yapılması ile başlayacak birinci fazda, önce 
stoktaki araçların müşteri taleplerine göre 
modifiye edilmesi kabiliyetini kazandırarak 
yola çıkacak.  

İkinci fazda ise, üstyapı uygulamalarına 
uygun araç üretilmesi başta olmak üzere, 
teknolojik yetkinliklerin daha da geliştiril-
mesiyle, pazarın talep ettiği yeni niş ürünler, 

Ayrıca müşteriler, eActros 300’ü zorlu 
rotalarda ve gerçekçi yüklerle kullanma 
fırsatına da sahip olacaklar.

Modeline bağlı olarak üçlü veya 
dörtlü batarya paketleri bulunan ve men-
zili 400 km’ye kadar çıkabilen eActros’lar, 
160 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Üçlü 
bataryalar, 400A’lık bir şarj akımına 
sahip standart bir DC hızlı şarj istasyo-
nunda bir saatten biraz uzun sürede 
yüzde 20’den yüzde 80 oranına kadar 
şarj edilebiliyor. Daimler Truck, günlük 
dağıtım operasyonları için oldukça ideal 
olan eActros’ları, nakliye firmalarına 
e-mobiliteye geçişlerinin her aşamasında 
destek sağlayabilmek için danışmanlık 
ve servis hizmetleri dahil olacak şekilde 
kapsayıcı bir sistemle oluşturdu. Böy-
lece marka, mümkün olan en iyi araç 
kullanma deneyimini sunmanın yanı 
sıra maliyet optimizasyonunda ve şarj 
altyapısının oluşturulmasında da destek 
sağlayacak. Seri üretim eActros ilk etap-
ta Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, 
İspanya, Fransa, Belçika, Birleşik Krallık, 
Danimarka, Norveç ve İsveç’te piyasaya 
sürülürken diğer pazarlar için de çalış-
malar devam ediyor.

eActroseActros, ‘Sürüş Deneyimi’ etkinliğinde sahne aldı, ‘Sürüş Deneyimi’ etkinliğinde sahne aldı

kişiselleştirilmiş lüks paket talepleri, araç 
giydirme gibi müşterinin hayal ettiği ve ihti-
yaç duyduğu araçları üretebilmeyi ve dola-
yısıyla, stoktaki araçları hızla dönüştürme 
kabiliyeti ile belirli siparişler için araç teslim 
sürelerini iyileştirmeyi hedefliyor. 

Böylece Özel Araç Merkezi ile farklı üst-
yapı taleplerine uygun çözümler üretirken, 
standart tasarımda olmayan hızlı revizyon-
ları fabrika çıkışlı olarak teslim edebiliyor 
hale gelecek. Ford Trucks, fabrikasında sıfır 
emisyonlu geleceğin araçlarını üretirken, 
Özel Araç Merkezi’nin getirdiği güç ile 
global pazarın farklı ve konvasiyonel üretim 
teknikleriyle üretilmesi zor taleplerini karşı-
layarak AB ve Türkiye pazarlarında rekabet 
avantajını güçlendirecek. 

FORD TRUCKS FORD TRUCKS Özel Araç Merkezi’ni açtıÖzel Araç Merkezi’ni açtı

Elektrikli araçlar konusunda uzun 
yıllardır önemli AR-GE çalışmalarına imza 
atan şirket, tek şarj ile yaklaşık 500 kilomet-
re yol kat edebilen eActros LongHaul’u 
da 2024 yılında seri üretime hazır hale 
getirmeyi planlıyor. 40 tonluk kamyonun 
ilk prototiplerinin çeşitli testlerini gerçek-
leştirmeye başlayan şirket, bu yıl içinde 
aracın sürüş denemelerini halka açık yol-
larda başlatmayı amaçlıyor. eActros Long-
Haul, “megawatt şarj” olarak adlandırılan 
yüksek performanslı şarjı da mümkün 
kılıyor. eActros 300 ve eActros 400 olmak 
üzere eActros’un farklı modelleri için de 
çalışmalar sürdürülürken, kamu hizmeti 
kullanımına yönelik üretilecek eEconic’in 
de Temmuz ayında yollara çıkması plan-
lanıyor. eEconic, Wörth’te üretilen ikinci 
tamamen elektrikli seri üretim araç olacak. 
Batarya elektrikli Mercedes-Benz eEconic, 
30 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasın-
da Münih’te düzenlenen dünyanın önde 
gelen su, kanalizasyon, atık ve hammadde 
yönetimi fuarı IFAT’ta ticari fuar prömiye-
rini yaptı. Daha düşük gürültü emisyon-
larına sahip olan eEconic, bu sayede erken 
saatlerde gerçekleştirilen kentsel uygula-
malara uygun yapısıyla öne çıkıyor.
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TT
İM İlk 1000 İhracatçı Firma 2021 
sonuçları yayınlandı. Tırsan, 
2021’de de treyler sektörünü 
zirveye taşırken, son 5 senedir 

sürdürdüğü başarısıyla 1.1 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirerek, sektör tarihinde 
bir ilke imza attı. TİM’in açıkladığı İlk 1000 
İhracatçı Firma Listesi’nde gene zirvede 
yer alan  Tırsan, 2021 yılında gerçekleştir-
diği 237.9 milyon dolar ihracat ile otomotiv 
sektöründe 14. genel sıralamada ise 84. 
sırada yer aldı.  Tırsan, ISO Türkiye’nin 
en büyük sanayi şirketleri listesi 2021’de 
otomotiv sektöründe 8. sırada yer alarak, 
Türkiye’nin 100%  Türk sermayeli otomo-
tiv üreticisi oldu. 

Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi’nde 
geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle sektöre 
yön veren Tırsan; 2021 yılında başarılarını 
sürdürdü. Haftada 1 patent alan Tırsan, 
Turkish Time bağımsız araştırmasında tüm 
sektörler içerisinde en çok patent alan 3., 
çalışan başına patent sayınına göre de 1. sı-
rada yerini aldı. Tırsan, treyler sektörünün 
en prestijli inovasyon ödülü olan “2021 Av-
rupa İnovasyon Ödüllerinde 4 ödül birden 
kazandı. Böylece, yalnızca son 3 dönemde 
7 farklı kategorinin hepsinde ödül alarak 
bu kadar kısa sürede bu başarıya imza 
atan ilk ve tek şirket unvanını aldı.

S
cania, sürücüsüz taşımacılık 
operasyonları için gereken onayı 
aldı. Scania otonom sürüşlü 
araçları artık İsveç’in Södertälje 

ve Jönköping şehirleri arasındaki tüm 
otoyollarda test sürüşü yapabilecek. 

20 YILDIR EĞİTİM PROJELERİNİ 
DESTEKLİYOR 

Tırsan, son 20 yıldır olduğu gibi 
Türkiye’nin geleceği gençler ve çocuklar 
için eğitim projelerini desteklemeye devam 
ediyor. Tırsan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV)’in birlikte yürüttüğü “Ateşbö-
ceği Öğrenim Birimi” projesi açılış töreninde 
yerini aldı. Tırsan Bilişim Ateşböceği Öğre-
nim Biriminin açılışı, Sakarya Hacı Emine 
Oba İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, 
Robotik Kodlama eğitimi verilmek üzere 
gerçekleşti. Planlanan eğitimler, Tırsan tara-

İlk etapta, 2021 yılı Şubat ayın-
da Scania’nın ana üretim merkezi 
Södertälje’den 70 kilometre güneyde yer 
alan Nyköping şehri arasındaki otoyolun 
bir bölümünde üç otonom kamyon çalış-
tırma izni alan Scania, elde ettiği başarıyla 
testlerin mesafesini ve parametrelerin ge-
nişlemesini sağladı. Scania otonom araçlar, 
Södertälje ile yaklaşık 300 kilometre uzak-
lıktaki Jönköping şehri arasındaki yerel ve 
ulusal her türlü yolu kullanabilecek. 

Scania yetkililerinin yaptığı açıklama-
lara göre toplam 3 araç, çıkış kapısından 
varış noktasına kadar otonom olarak iler-
leyecek.  Bu testler sırasında direksiyonda 
sistemi izleyen bir sürücü bulunacak ancak 

SCANIASCANIA otonom test sürüşü için onay aldı otonom test sürüşü için onay aldı 

fından dönüşümü yapılan “Bilim Ateşböce-
ği Öğrenim Birimi” aracında gerçekleştirile-
cek. Okul bahçesinde yer alan araçta, proje 
etkinlikleri kapsamında; algoritma ve kod-
lama içerikleriyle algo dijital kodlama etkin-
likleri, teknoloji farkındalığının artırılması, 
algoritmik düşünce becerisi kazandırılması, 
yorumlama ve zihinsel becerilerin gelişti-
rilmesi amacıyla 2 ila 8. sınıf arası öğrenci 
gruplarına toplamda 12’şer veya 6’şar saat 
eğitim düzenlenecek. Ateşböceği Öğrenim 
birimi, Sakarya’dan sonra Türkiye’nin farklı 
illerinde eğitim vermeye devam edecek.

TIRSANTIRSAN 

1.1 milyar 1.1 milyar 
dolarla ihracat dolarla ihracat 
rekoru kırdırekoru kırdı

acil durumlar dışında müdahale etmeyecek. 
Araçlar karayolunda azami hız sınırı olan 80 
km/s hıza çıkabilecek. 

Testlerden toplanan verilerin Scania’nın 
otonom araçlarla karşılaşabilecek olası en ge-
niş senaryo yelpazesini ele almak için geliş-
tirilmesi planlanıyor. Böylelikle Avrupa’nın 
diğer bölgelerinde de daha fazla operasyona 
başlanması amaçlanıyor. 

Scania, otonom sürüş geliştirme çalış-
maları kapsamında 2017 yılında dünyanın 
ilk tam ölçekli otonom araç operasyonlarına 
Singapur limanında başlamıştı. 4 adet Scania 
kamyondan oluşan çalışmalarda otonom 
araçlarla Singapur’daki liman terminalleri 
arasında konteyner taşımacılığı yapıldı.
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R
enault Trucks Türkiye, Kafkasya 
bölgesindeki satış ve satış sonrası 
hizmet ağını Tegeta Commercial 
Vehicles ile yaptığı yeni iş 

anlaşması ile geliştiriyor. Araç, yedek parça, 
akaryakıt gibi geniş bir yelpazede otomotiv 
alanında uzun yıllar deneyime sahip Tegeta 
Commercial Vehicles, Renault Trucks’ın 
bölgedeki varlığını arttırmak üzere 
çalışmalarına başlıyor. Tegeta Commercial 
Vehicles, yapılan anlaşma çerçevesinde 
Renault Trucks Türkiye merkezine bağlı 
olarak Gürcistan ve Ermenistan’da satış ve 
satış sonrası için hizmet sunacak. 

‘GÜRCİSTAN’DA VARLIĞIMIZI 
GÜÇLENDİRECEĞİZ’ 

Açılış töreninde yeni iş birlikleri ile ilgili 
bilgi veren Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine, “Kafkasya bölgesin-
deki Renault Trucks organizasyonumuz, 
Türkiye merkezimize bağlı bulunuyor. 
Türkiye’deki 20 yılı aşkın güçlü operasyon 
ağımız sayesinde amacımız, Gürcistan’daki 
varlığımızı arttırarak başarılarımızı katla-
mak. Gürcistan’ın stratejik konumu, ülkeyi 
tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırma 
çabalarının merkezine yerleştirdi. Kafkasya, 
Hazar Havzası ve Orta Asya bölgelerinin 
ekonomik gelişimleri doğrultusunda Ja-
ponya, Çin, Hindistan ve Avrupa ilişkilerini 
yoğunlaştırdıkça, eski İpek Yolu üzerindeki 
ticaretin artması ve lojistik altyapısının 

kamyonlarımızı damper, mikser gibi ihtiyaca 
yönelik olarak hazır üstyapılı şekilde sunu-
yor olacağız. Ayrıca Gürcistan, özellikle uzun 
yol ve yurtiçi taşımacılığında ikinci el ticari 
araçlara da talebin yüksek olduğu bir bölge. 
Global olarak sunduğumuz ikinci el araçların 
satış ve satış sonrası hizmetlerinin bölgede 
yine Tegeta Commercial Vehicles tarafından 
sağlanması ile bu alanda da varlığımızı arttır-
mayı hedefliyoruz.” 

Tegeta Commercial Vehicles Kamyon, 
Otobüs ve Orta Avrupa SBU İcra Direktörü 
Teimuraz Darispanashvili ise yaptığı açıkla-
mada; “Yeni ortaklığımız, bir yandan iş geliş-
tirmemizi, diğer yandan da ülke için önemli 
altyapı projelerine katkıda bulunmamızı 
sağlayacak. Bu projeler, otoyolların yapımı-
nın yanı sıra dağıtım ve uzun yol lojistiğini 
de kapsıyor. Gürcistan’ın tüm önemli şehirle-
rinde müşterilerimize Renault Trucks orijinal 
yedek parçalarını sunabileceğimizin altını 
çizmek isteriz. Böylece işletim maliyetlerini 
etkin bir şekilde kontrol etmelerini sağlaya-
bileceğiz. Tegeta Commercial Vehicles olarak 
müşterilerimize hafif, ağır ve inşaat seg-
mentleri de dahil ticari, yolcu ve endüstriyel 
taşımacılık alanlarında eksiksiz bir yelpazede 
hizmet sunuyoruz. Ülke genelinde 29 servis 
noktamız bulunurken dört kıtada uluslara-
rası ticaret yapıyoruz. Bu deneyimimiz ile 
şimdi Renault Trucks ailesine katılmanın he-
yecanı ve gururunu yaşıyoruz” diye belirtti.  

iyileştirilmesi kaçınılmaz olacak. Poti Mega 
Limanı’nın oluşturulması, demiryolu güzer-
gahlarının inşası ve iyileştirilmesi ile birlikte 
devam eden tüm projeler de büyük önem 
taşıyor. Doğu Avrupa ile Orta Asya arasında 
transit geçiş bölgesi olan Gürcistan, uzun yol 
lojistiğinde önemli bir bölge ve Türk lojistik 
şirketlerinin de sıklıkla çalıştığı bir pazar. Bu 
nedenle yeni iş birliğimiz, Türkiye- Gürcis-
tan hattında çalışan Türk lojistik şirketlerine 
sunduğumuz hizmetlerin de artmasına katkı 
sağlayacak” dedi. Bu pazarda özellikle uzun 
yol ve inşaat gamına ağırlık vereceklerini 
ifade eden Delepine, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “EVO serimiz, bu iki alanda da pazarda 
çok güçlü. T EVO uzun yol çekicilerimizin 
yanı sıra inşaat segmenti için sunduğumuz 
C ve K serisi kamyonlarımızın pazarda 
yüksek bir talep göreceğine inanıyoruz. Bu 

Renault Trucks Türkiye, yönetim sorumluluğunda olan Kafkasya bölgesinde güçlü bir iş birliğine imza attı. Yeni Renault Trucks Türkiye, yönetim sorumluluğunda olan Kafkasya bölgesinde güçlü bir iş birliğine imza attı. Yeni 
anlaşma doğrultusunda Kafkasya ve Orta Asya’daki en büyük Gürcü otomotiv şirketi olan Tegeta Commercial anlaşma doğrultusunda Kafkasya ve Orta Asya’daki en büyük Gürcü otomotiv şirketi olan Tegeta Commercial 

Vehicles, Renault Trucks’ın Gürcistan ve Ermenistan bölgelerinden sorumlu bayisi olarak hizmet vermeye başlıyor. Vehicles, Renault Trucks’ın Gürcistan ve Ermenistan bölgelerinden sorumlu bayisi olarak hizmet vermeye başlıyor. 

RENAULT TRUCKSRENAULT TRUCKS  

Gürcistan’da Tegeta ile anlaşma yaptıGürcistan’da Tegeta ile anlaşma yaptı

RENAULT TRUCKS KAMYONLAR %10 DAHA FAZLA TASARRUF SUNUYOR
Renault Trucks, dağıtım ve hafif inşaat kamyonları 
için tasarlanan 2023 modellerinin enerji verimliliğini 
artırırken çevresel ayak izlerini azaltıyor. Renault 
Trucks D, D Wide ve C 2.3 m 2023 modelleri, motor 
optimizasyonu, yeni şanzıman donanımı ve Fuel 
Eco+ paketi sayesinde yakıt tüketimini ve buna 
bağlı olarak CO2 emisyonlarını yüzde 10’a kadar 
azaltacak şekilde sunuluyor. Renault Trucks D 
Wide ve C 2.3 m’nin 2023 modellerinde yeni DE11 
motoru bulunuyor. Bu motor, alevleri yanma 
odasının içine yeniden yönlendirerek 
mevcut oksijenin kullanımını optimize 
eden ve böylece yanmayı iyileştiren 
patentli Dalga Piston teknolojisine 
sahip. Ayrıca motora daha yüksek 

hassasiyetli yeni enjektörler entegre edildi. Renault 
Trucks, basınç etkinliğini artırmak üzere bağlantı 
kolları, pistonlar ve krank milini yeniden tasarlayarak 
ve karter gazı kontrolünü optimize ederek sürtünme 
kaybını azaltmak için çözümler üretti. İyileştirilmiş 
tepki süresine sahip yeni yüksek performanslı bilya 
yataklı turbo şarj ve düşük viskoziteli yağ ile birleşti-
rilmiş değişken akışlı bir yağ pompası da geliştirildi. 

Ayrıca Renault Trucks, optimize edilmiş art işletme 
sistemi ve yeni bir motor kontrol ünitesi kullanmayı 
tercih etti. Renault Trucks D Wide ve C 2.3 m, yeni 
nesil Optidriver şanzıman donanımına sahip. Opsi-
yonel olan Eco modu ise yakıt tüketiminin daha da 
azalması sağlanıyor.  Son olarak, bir tavan rüzgarlığı, 
yan rüzgarlıklar, devre dışı bırakılabilir bir kompresör 
ve üç dakika sonra otomatik motor durdurma sunan 

Fuel Eco+ Paketi ile yakıt tüketiminde ek yüzde 
5’e varan iyileştirme sağlanabiliyor. 

Tüm bu teknolojilerin birleşimi, 
önceki nesil Renault Trucks D Wide 
ve C 2,3 m ile karşılaştırıldığında 
yüzde 10’a kadar daha fazla yakıt 
tasarrufu sunuyor.

www.lojistikhatti.com  www.lojistikhatti.com  69 69 



TIRSAN 

G
üler Nakliyat 2. kuşağıyla da Tırsan ile 
yoluna devam ederek geleneği bozmadı. 
Filosuna 50 adet hafif tenteli perdeli treyler 
ve tenteli perdeli multi ride ekleyen şirke, bu 

yatırımla filosundaki Tırsan araç sayısını 225’e çıkardı. 
Teslimat törenine Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Naci Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Güler 
ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda da CEO’su olan 
Durmuş Güler ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür 
Ayçiçek katıldı. 

Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Naci Güler, gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamada 
şunları belirtti: “Tırsan ile 30 yıl önce başlayan başarılı 
işbirliğimize 2. kuşakla da hız kesmeden devam 
etmekteyiz. Yıllardır gelişmekte ve büyümekte olan 
firmamızda değişmeyen en önemli şey Tırsan’a 
duyduğumuz güvendir. Firmamızın, Türkiye genelinde 
9 şubesi bulunmaktadır. Bu 9 şubemizden Türkiye’nin 
her iline komple parsiyel yük taşımacılığı yapmaktayız. 
Türkiye’nin dört bir yanında, gece gündüz hız 
kesmeden operasyonlarımıza devam etmekteyiz. Bu 
nedenle operasyonlarımızda kullandığımız araçların 
zorlu yol koşullarına ve tüm iklim şartlarına dayanıklı 
olması gerek. Bu bağlamda tercihimizi hep Tırsan’dan 
yana kullanıyoruz. Tırsan araçları, uzun yollarda bize 
hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de sağlamlığıyla 
bize güven veriyor. Tırsan’da ihtiyaçlarımıza yönelik 
her türlü aracı bulabiliyoruz. Müşterilerimize kaliteli ve 
hızlı hizmet vermek için araç tercihlerinde her zaman 
Tırsan’ı tercih etmekteyiz.” 

Güler Nakliyat’ın 
2. kuşağı da 
Tırsan dedi

TARAÇLAR

İCARİ 

Otokar yılın en büyük 
teslimatını Ankara’ya yaptı 

OTOKAR 

K
oç Topluluğu şirketlerinden Otokar, hafif kamyon seg-
mentinde teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. 
Otokar, yılın en büyük Atlas teslimatlarından ikisini 
Ankara’ya yaptı. Otokar, AC Turizm Taşımacılık İnşaat 

ve Kargokar Taşımacılık’a toplamda 73 adet Atlas teslim etti.
AC Turizm Taşımacılık İnşaat, geniş araç filosuna 66 adet 

Atlas ekledi. Yeni araçların teslimat töreni Otokar bayisi VSB 
Başer Grup Otomotiv Genel Merkezi’nde gerçekleşirken törene 
AC Turizm Taşımacılık İnşaat Firma Sahibi Derviş Öğüt, Otokar 
Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Satış Direktörü Murat 
Tokatlı ve Bölge Satış Yöneticisi Seyit Ali Ceylan, VSB Başer 
Grup Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Başer, Kamu 
ve Özel Satışlar Direktörü Murat Başarır katıldı. AC Turizm 
Taşımacılık İnşaat yetkilileri Otokar Atlas’ı teknik özellikleri 
ve ekonomikliğinin yanı sıra dayanıklılığı sebebiyle de tercih 
ettiklerini belirtti.   

Kargokar Taşımacılık’ın da tercihi Otokar Atlas oldu. Filosunu 
zorlu görevlerde yer almak üzere 7 adet Atlas ile güçlendiren 
Kargokar Taşımacılık’ın araçlarının teslimat törenine şirket sahibi 
Mehmet Ali Akbıyık, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri 
Akgül, Satış Direktörü Murat Tokatlı ve Bölge Satış Yöneticisi 
Seyit Ali Ceylan, VSB Başer Grup Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Veysel Başer, Kamu ve Özel Satışlar Direktörü Murat 
Başarır katıldı. Kargokar Taşımacılık yetkilileri törende Otokar 
Atlas’ı yüksek performansı ve düşük yakıt tüketimi sebebiyle 
tercih ettiklerini söyledi. 
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S
cania, 2022 yılında da teslimatlarını 
sürdürüyor. İstanbul merkezli 
Çavdaroğlu Uluslararası Nakliyat, 
filosuna 10 adet Scania 540S çekici 

dahil etti. Çavdaroğlu Nakliyat’ın yeni araçları 
Tuzla Scania tesislerinde,    firma sahipleri 
Osman Çavdaroğlu, Ünal Çavdaroğlu ile 
şirket çalışanlarından Batuhan Kayıkçı, Turgut 
İpek ve Ertan Çebi’ye, Tuzla Scania Satış 
ve SSH Yöneticisi Volkan Kahya tarafından 
teslim edildi. 

Firma yetkilileri yeni araçlarını alırken 
“2001 yılında Çatalca’da başladığımız 
faaliyetlerimize 2 bin metrekare kapalı, 3 
bin metrekare açık alan deposu ile lojistik 
çözümler sunuyoruz. Türkiye genelinde 
81 ile hizmet verirken, İsveç, Norveç, 
Finlandiya ve Danimarka’ya taşımacılık 
yapıyoruz. Filomuzda halen 50 adet çekicimiz 
bulunmaktadır. Yeni araçlarımızı da bir 
İskandinav markası olan Scania olarak tercih 
ettik” şeklinde konuştu.

Çavdaroğlu Nakliyat 10 adet Scania aldı 

SCANIA ARAÇLAR

İCARİ 

T

D
oğu Avrupa ülkelerine tente 
ve frigo taşımacılığı hizmetleri 
sunan Mertcan Taşımacılık, 
araç filosunu 2 adet yeni Volvo 

FM 460 çekici ile genişletti. Bu yatırımla 
Mertcan Taşımacılık’ın toplam filosu 10 
adede ulaştı.

Teslimat töreninde; Mertcan 
Taşımacılık Firma Sahibi Kazım Eroğlu, 
Volvo Trucks Yenice Yetkili Satıcı ve 
Servisi İmam Kayalı Grup Satış Müdürü 
Sinan Karaman, Volvo Trucks Yedek 
Parça Satış Müdürü Cihan Kayan ve 
Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Yetkin 
Leventeli katıldı. 

Mertcan Taşımacılık Firma Sahibi 
Kazım Eroğlu, teslimat töreninde 

şunları belirti: “Araçların sağlamlığı, 
güvenlik donanımları, gücü ve sürücüye 
sunduğu konfor sebebiyle Volvo Trucks 
markasını tercih ettik. Satış süresince 
karşılıklı güven ve saygı çerçevesindeki 
iletişimimiz, satış sonrası hizmetlerde de 

aynı güven ve hassasiyetle devam ediyor. 
Bütün bunlar bir araya geldiğinde, 
araç filomuzu Volvo Trucks markası ile 
büyütmekten son derece memnunuz 
ve iş ortaklığımızın uzun yıllar devam 
etmesini temenni ediyoruz.”

Mertcan Taşımacılık 
filosunu Volvo FM 460 

çekilerle güçlendirdi 

VOLVO TRUCKS 
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rometeon, 2021 Sürdürülebilirlik 
Raporunu yayınladı. 2019 yılında 
Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 

katılımcısı ve sonraki yıl UNGC’nin İtalya 
ağının kurucu üyesi olan Prometeon Tyre 
Group (PTG), 2021’de sürdürülebilirlik 
konusunun şirket için taşıdığı anlamı 
yansıtan bir dizi önemli aksiyon aldı. 
Prometeon, sürdürülebilirliği gelecek 
nesillerin kaynaklarını tüketmeden mevcut 
ihtiyaçları karşılama şeklinde olarak 
tanımlıyor.

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü 
Roberto Righi: “Önümüzdeki birkaç yılda 
teknolojik gelişmeler ile hem çevreye hem 
şirketin her gün çalıştığı tüm topluluklara 
ve insanlara saygı anlamına gelen sürdü-
rülebilirliği dengelemeye odaklanacağız. 
PTG, 2021 yılından itibaren devreye aldığı 
girişimlerle sürdürülebilir büyüme yolculu-
ğuna devam etmeye hazır” dedi. 

Prometeon Tyre Group İç Denetim ve 
Sürdürülebilirlik Üst Yöneticisi Nicolas 
Marchi ise şunları aktardı:  “PTG olarak 
sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sun-
mak için sürdürülebilir kalkınma odaklı 
çalışmalarımızı devam ettirmeyi çok önem-
siyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalış-
malarımızı yönetişimden finansal, çevresel 
ve sosyal konulara kadar tüm kurumsal sü-
reçleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı 
taahhüt ediyoruz.” Prometeon Tyre Group 
güçlü bir kurumsal sosyal sorumluluk 
çerçevesi oluşturmak için sürdürülebilirlik 
raporunu dört temel üzerinde inşa ediyor: 

» Yönetişim ve İş Etiği: Şirketin be-
nimsediği sürdürülebilir yönetim modeli 
ve uyguladığı ilgili politika ve prosedürler.

» Ekonomik Boyut: Değer zincirinin 
detaylı dağılımı, ayrıca tedarikçiler ve müş-
terilerle ilişkilerin yönetilmesini dikkate 
alan politikalar ve şirketin kalite sertifikala-
rının listesi.

» Çevresel Boyut: Şirketin enerji ve 
su tüketimini, sera gazı emisyonlarını ve 
atık/geri dönüşüm yönetimini düzenleyen 
koşullar ve kurallar.

» Sosyal Boyut: kurum iç paydaşların 
iş sağlığı, güvenliği ve esenlik gibi konu-
lardaki yönetişimini belirleyen aktivite ve 
projeler ile beraber toplumdaki diğer dış 
paydaşlara somut katkılar.  

HAM MADDE TEDARİKÇİLERİNİN 
DENETLENMESİ 

PTG, sürdürülebilirlik ilkelerine pa-
ralel olarak üçüncü partiler tedarik zinciri 
yönetimi için, bir denetim programını 
uygulamaya almış bulunuyor. Ham madde 

(doğal kauçuk, karbon siyahı, kimyasal-
lar, vb.) tedarikine ilişkin denetimler her 
yıl yürütülerek belirlenmiş standartlara 
uyum sağlanması ve dış kaynak faaliyet-
lere bağlı risklerin azaltılmasını mümkün 
kılıyor. PTG bu sayede tedarikçilerinin 
performansını izleyip değerlendiriyor ve 
böylece ürün ve hizmetlerinin uygunlu-
ğunu kontrol ediyor. Bu çalışmalarla teda-
rikçilerin sorumlu ve sürdürülebilir satın 
alma yapmalarına imkan veren politika ve 
prosedürlerin analiz edilmesi ile beraber 
tedarik zinciri genelinde sürdürülebilirlik 
ve uyum düzeylerinin değerlendirilmesi 
amaçlanıyor. Gerekli durum tespit ça-
lışmalarının kapsamını genişletmek için 
kobalt ve mineral tedarikçilerini de denet-
lemeye karar veren Prometeon, bu dene-
timlerin sonuçlarını 2022 Sürdürülebilirlik 
Raporu’nda yayınlayacak. 

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEN 
MİNERALLER VE KOBALT 
TEDARİK POLİTİKASI 

PTG, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
ve komşu ülkelerdeki çatışmalar konusun-
da uluslararası kaygıları paylaşıyor. PTG 
bu doğrultuda Demokratik Kongo Cum-
huriyeti ve komşu ülkeler gibi çatışma 
bölgelerinden çıkarılan kobalt ve mineral-
lerin suiistimal edilmesini ve satışını önle-
mek için prosedürlerini güçlendirdi. Ça-
tışma Bölgelerinden Mineraller ve Kobalt 
Tedarik Politikasını uygulamaya koyarak 
kobalt cevherini de gerekli durum tespit 
çalışmalarının kapsamına dahil etmeye 

karar verdi. PTG, insan haklarını korumayı 
ve bu haklara saygılı davranmayı, çatışma 
bölgelerinden tedarik edilen hiçbir minera-
lin veya kobaltın kullanılmamasını sağla-
mayı taahhüt ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ENDEKSLİ KREDİ 

Prometeon, Aralık 2021’de toplam 350 
milyon euro değerinde sürdürülebilirlik 
endeksli kredi aldı. 200 milyon euro tuta-
rındaki kısmı vadeli kredi ve 150 milyon 
euro tutarındaki kısmı çok para birimli 
döner kredi tahsisinden oluşan bir yıl uzat-
ma opsiyonlu ve üç yıl vadeli finansman, 
mevcut borcun yeniden finanse edilmesi ve 
yeni yatırımlar dahil çeşitli iş ihtiyaçları için 
kullanılacak. Grubun benimsediği sürdü-
rülebilirlik politikalarına endeksli kredi 
fiyatlandırması uygulanacağı için PTG, 
sürdürülebilirlik eğitimi, atık (lastik) yöne-
timi ve değer zincirinde sürdürülebilirlik 
ilkelerine uyum konularında 2025 sonuna 
kadar ulaşılacak spesifik hedefler belirledi. 
Sonuçlar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
paylaşılacak. 

ESG  - ÇEVRESEL SOSYAL VE 
YÖNETİŞİM DERECELENDİRMESİ 

Prometeon Tyre Group, değer zinciri 
genelinde sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilgili 
olarak alınan aksiyonları anlamak ve ge-
liştirmek amacıyla grubu değerlendirmesi 
için 2022’nin ilk çeyreğinde ÇSY (Çevresel, 
Sosyal ve Yönetişim) derecelendirme kuru-
luşu Sustainalytics ile bir iş birliğine gitti. 

PROMETEONPROMETEON çevresel performansını yükseltiyor çevresel performansını yükseltiyor

Nicolas Marchi
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