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DOSYA I INTERMODAL TAŞIMACILIĞI

INTERMODAL
KONTEYNER
TAŞIMACILIĞI

Lojistik Yönetim Danışmanı

ATİLLA
YILDIZTEKİN

Karayollarının rahatlaması amacıyla bütün dünyada 
deniz taşımasına ve demiryoluna ağırlık veriliyor. 
Demiryolu taşımacılığı,  mevcut limanlarda sorunlara 
yol açıyor, yeniden altyapı yatırımları ve liman 
düzenleme masrafları çıkıyor. Bu zorlukların çözümü 
olarak konteyner taşımacılığı hızla gelişiyor.
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Küreselleşmenin et-
kisi ile birlikte, 
kıtalararası deniz 
ticareti büyümekte-

dir. Özellikle konteynerleşme-

nin etkisiyle liman operasyon-

larında hem ölçek büyümesi, 
hem de kapasite artışı ile kar-
şılaşmaktayız. Karayollarında 
trafik artışı, hava kirliliği, kar-
bon emisyonunun azaltılması 
zorunluluğu, taşımacı firmaları 
daha çok, uzun mesafe deniz 
taşımacılığına ve ardından da 
kısa mesafede de deniz taşıma-

sı ile ürünleri başlangıç nok-

tasından son teslim noktasına 
kadar; kontrol altında hızlı ve 
düşük maliyetle taşımamızı 
zorunlu hale getirmektedir. 
Karayollarının rahatlaması 
amacıyla da bütün dünyada de-

niz taşımasına ve demiryoluna 
ağırlık verilmektedir. Demir-
yolları taşıması da mevcut li-
manlarda sorunlara yol açmak-

ta, yeniden altyapı yatırımları 
ve liman düzenleme masrafları 
çıkmaktadır. Bu zorlukların 
çözümü olarak konteyner taşı-
macılığı hızla gelişmektedir.

https://transportgeography.
org/?page_id=2629 web say-

fasında 1980 yılından 2017 
yılına kadar dünya konteyner 
taşımacılığının detaylı rakam-

ları verilmiştir. 1980 yılında 40 
milyon TEU olan Dünya kon-

teyner taşımacılığı 1990 yılın-

da 100 milyon TEU’ya ulaşmış 

ve 2000 yılında 240 milyonu 
aşmıştır. 2010 yılında 500 mil-
yon TEU olan kapasite 2017 
yılında 700 milyon TEU’luk 
bir sonuca ulaşmıştır. Yıllık 
büyüme hızı yüzde 9.5 gibi 
inanılmaz bir artış göstermek-

tedir. Konteyner taşımacılığı-
nın gelişmesi bir yerde, daha 
büyük konteyner gemilerinin 
kullanımını zorunlu hale geti-
rirken, diğer yandan konteyner 
elleçleyen limanların da büyü-

mesini gerektirmiştir. Dünya-

nın en büyük kapasiteye sahip 
limanlarında 2016 yılı rakam-

larına göre ilk sırayı 37.13 mil-
yon TEU ile Çin Shangai Li-
manı, ikinci sırayı 30.90 TEU 
ile Singapur Limanı ve 23.97 
milyon TEU ile Çin Shenzen 
Limanı almaktadır. İlk 50 li-
man içinde Türk limanı yoktur. 
50. sıradaki limanın bile kapa-

sitesi bizim en büyük kapasite-

li limanımızın 4 katıdır. 
Konteyner taşımacılığı sa-

dece deniz taşımasıyla sınırlı 
kalmamaktadır. Gemiden indi-
rilen konteynerlerin TIR’larla 
veya demiryolu vagonlarıyla 
kara içinde taşınması ve ulaş-

tığı yerde doğrudan depolara 
boşaltılması, çok büyük bir 
maliyet avantajı getirmektedir. 
Aynı şekilde ihraç mallarının 
da depolardan konteynerlere 
doldurularak ulaşacağı ülkele-

re hiç açılmadan, hızlı bir şe-

kilde taşınması da büyük bir 

avantaj olacaktır. 
Konteyner taşımacılığının 

artması, elleçleme yapan li-
manlarda verilen hizmetlere 
de maliyet indirimi ve hizmet 
alanlara bir avantaj yaratmak-

tadır. Daha hızlı çalışan gemi-
den sahile “ship to shore” vinç-

ler elleçleme hızını artırırken, 
artık daha büyük taşıma kapa-

sitesine ulaşan, hatta rakipler 
tarafından ortak yükleme ya-

pılan dev gemilerin daha hızlı 
yüklenmesini veya boşaltılma-

sını sağlamış, taşıma maliyet-
lerini düşürmüştür. 

Dünyada çok yaygın olan 
lojistik köyler ve merkezlerde 
de konteyner stoklama alanla-

rı, konteyner doldurma ve bo-

şaltma depoları inşa edilmekte 
ve dolu konteynerlerin ve boş 
konteynerlerin boş yere bekle-

mesinin önüne geçilmektedir. 
Türkiye’de de intermodal 

taşımacılığı gelişmesi, TCDD 
intermodal yük aktarma mer-
kezlerinin inşaatları, birinci 
fazı biten ve Samsun, ardından 
projeleri devam eden Diyarba-

kır ve Gaziantep lojistik köy-

lerinin inşaatı, liman kapasite-

lerinin artırılma projeleri, yeni 
limanların inşa programları ile 
konteyner taşımacılığı  ülke-

mizde sadece deniz taşıması 
değil yurtiçi kara taşımasının 
da ayrılmaz bir parçası olacak-

tır. E
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TÜRKİYE INTERMODAL’IN NERESİNDE?

R
ekabet kuralsızlaşıp, kâr marjla-

rı daraldıkça, Avrupa’nın Türk 
TIR’larına engellemeleri çoğalıp, 
gidecek yol her geçen gün azal-

dıkça, son yılların yükselen trendi oldu ‘in-

termodal’ kelimesi. Peki ağızlara sakız olan 
bu kelime gerçekte ne, biz Türkiye’de nasıl 
yapıyoruz? 

Intermodal taşımacılık ya da resmi lite-

ratürümüzde anıldığı şekliyle kombine ta-

şımacılık bir yükün yüklendiği araçtan ak-

tarılmadan, aracın farklı taşıma modları ile 
taşınmasına diyoruz.  Bu çağın icadı falan 
değil… 40’lık ve 20’lik Deniz Konteynerleri 
deniz limanlarında iç noktalara uzun yıllardır 
kara vasıtaları veya trenlerin üzerinde taşındı 
zaten. Burada bir TIR’ın ortalama hacmine 
eşit mal alabilen ve 3 Avro paleti yan yana 
sığdırabildiğimiz 45’lik konteynerlerin haya-

tımıza girmesidir yeni olan şey. Bu kontey-

nerler Uzakdoğu, Avrupa ve Kuzey Amerika 
gibi gelişmiş endüstrilerin bulunduğu coğraf-
yalarda her geçen gün artan trafik sıkışıklığı, 
yolların yük taşımacılığı için elverişsiz hale 
gelmesi, yüksek transit maliyetleri, verim-

lilik ve çevreci kaygılar yüzünden karayolu 
taşımacılığına alternatif iş modeli olarak ha-

yat öpücüğü oldu adeta. Intermodal taşıma-

cılığın özünde demiryolu çok önemli bir yer 
işgal ediyor. Zira 45’lik konteynerin sadece 
demiryolu terminalleri ile çıkış / varış nok-

taları arasında, 200 ilâ 300 km’yi aşmayan 
mesafelerde karayolunda taşınır hale gelmesi 
sıkıntı duyulan meselelerin aşılmasına büyük 
katkı sağladı.

Peki çok konuştuğumuz bu konuda biz 
ülkece ne yapıyoruz? Maalesef çok sayıda 
lojistik hizmet sağlayıcı bu moda kelimeyi 
aynı lojistik kelimesinin sulandırıldığı gibi 
dejenere etmeye başladılar. Örneğin Türk 
karayolu taşıyıcısının uzun yıllardır mecburi 
aşkı olan Ro-Ro taşımacılığı ile taşınan trey-

lerler bir anda müşteriye “Biz intermodal ya-

pıyoruz” şeklinde tanıtılmaya başlandı. Hele 
bir de Avrupa Ro-Ro limanlarında bu trey-

lerleri P400 profilli vagonlara koyup, belli 
mesafeleri trenle kat ediyorlarsa, kendilerini 
“intermodal’ın gurusu” gibi lanse etmeye 
başladı bazı meslektaşlarımız. Evet şekilsel 
olarak baktığınızda bunlar da intermodal. 
Ama son yıllarda lojistik dünyasına hayat 
öpücüğü olan intermodal bu değil!  

Yükünüzü 45’lik kutularla naklediyorsa-

nız, bu kutuları yerine göre treyler, yerine 
göre tren, yerine göre gemi üzerinde taşıtı-
yorsanız, eğer bin kilometre üzeri mesafele-

ri denizde geçip, 250 ilâ bin kilometre arası 
mesafelerde kutunuzu trenin üzerinde götü-

rüyor ve ilk ve son 250 km’leri mekik dokur 
gibi taşıyacak karayolu hizmet ağınız varsa 
o zaman gelin “Biz intermodal yapıyoruz” 
deyin.

Peki intermodal’ı çağdaş anlamıyla yapan 
meslektaşlarımız ne durumdalar?  Öncelikle 
Türkiye içi taşımalarda bu modelin “yok” de-

recesinde “az” olduğunu söyleyerek başlaya-

lım. Yani Türkiye’nin intermodal’ı İstanbul, 
İzmir, Mersin gibi Ro-Ro limanlarının oldu-

ğu veya Halkalı gibi dışarıya bağlanan nadir 
uluslararası gümrük terminallerinde başlıyor 

ve bitiyor. Öncesi ve sonrasında 45’lik hep 
karayollarında. Römork taşıyan yüksek ma-

liyetli P400 profil haricinde normal 45’lik 
platform vagonlarından oluşan bir milli ya 
da şirket trenimiz var mı diye sorduğumuz-

da da cevap aynı; “yok” derecesinde “az”. 
Yani tamamen yabancı oyuncuların altyapıyı 
sağladığı, maliyet ve kuralları belirlediği bir 
oyunda bizim meslektaşlarımız sadece yük 
veren rolünü oynuyorlar. Birkaç 45’lik kutu 
alıp, üzerini de logonuzla giydirdiniz mi? Ta-

mam artık siz intermodalcısınız!
Bakın Çin’in inisiyatifinde gelişen ‘One 

Belt One Road’ ya da nam-ı diğer OBOR 
projesi geldi kapıya dayandı ama ne devlet 
olarak ne de ticaret erbapları olarak kimse 
buna hazır değil. Çin Avrupa’ya olan ihraca-

tını bu proje kapsamında Anadolu’da bir yere 
kadar getirecek altyapıyı hazırladığında Tür-
kiye Çin’in bu 45’liklerini o noktadan alıp, 
trenleriyle deniz limanlarına taşıyıp, bura-

lardan Ro-Ro’larla Avrupa’ya götüremez ve 
getiremezse bu proje de ölü proje ve kaçan 
tarihi fırsatlardan birisi olarak anılacak.

Intermodal’ı eski eşeği boyayıp yeni gibi 
yutturmaya çalışmak ya da karayolu taşıma-

cılığının ölümcül rekabetine meze yapmanın 
kimseye bir faydası yok.  Gelin konjonktü-

re bağlı fırsatçılıklar yerine, milli ve şirket 
trenlerimizi el birliği ile oluşturalım. Yükleri 
kendi trenlerimizde, kendi kutularımızda 
taşıyalım. Yine yemeğin en güzel tarafını 
yabancı yerken bizler şark kurnazlığı ile bu 
büyük fırsatı kaçırmayalım. E

CEM
KUMUK

Intermodal’ı eski eşeği boyayıp yeni gibi yutturmaya çalışmak ya da 
karayolu taşımacılığının ölümcül rekabetine meze yapmanın kimseye 

bir faydası yok.  Gelin konjonktüre bağlı fırsatçılıklar yerine, milli ve 
şirket trenlerimizi el birliği ile oluşturalım.

UZMAN GÖZÜYLE

Lojistik Yönetim Danışmanı



  www.ekovitrin.com   | NİSAN 2019  |   57  



58  | NİSAN 2019 |   www.ekovitrin.com

İntermodal taşımacılık alanında faaliyet 
gösteren Türkiye’nin en büyük Ro-Ro 
operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş 
Birimi’ne bağlı olduğu Danimarkalı de-

nizcilik ve lojistik devi DFDS, Türkiye’deki 
güçlü yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 
DFDS’nin Türkiye’ye getirdiği 237 metre 
uzunluğundaki Akdeniz’in en büyük Ro-Ro 
gemisi, DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı 
Peder Gellert Pedersen ve DFDS Akdeniz 
İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk 
Boztepe’nin ev sahipliğinde, U.N. Ro-Ro 
Pendik Limanı’nda düzenlenen isim verme 
töreniyle hizmete girdi. Antik Efes kentinden 
alınan ilhamla “Ephesus Seaways” ismi veri-
len gemi, 6.700 liner metre kapasitesiyle hiz-

met verecek. Gemi, aynı zamanda Türkiye 
ile AB arasındaki rotalarda DFDS müşterile-

rine hizmet verecek en büyük Ro-Ro gemisi 
olma özelliği taşıyor. İstanbul’dan hareket 
edecek Ephesus Seaways, 12 Mart’ta Tries-

te’ye ulaşacak.
“Ephesus Seaways” adı verilen geminin 7 

Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen görkem-

li isim verme törenine, isim sponsorluğunu 
temsil etmek üzere Volvo Group CEO’su 
Martin Lundstedt’in eşi Eva Lundstedt de 
katıldı. Törene aralarında medya ve iş dünya-

sından konukların da bulunduğu 250 kişilik 
geniş bir katılım gerçekleşti. 

DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder 
Gellert Pedersen, törende yaptığı konuşma-

da şu açıklamada bulundu: “Yeni gemimizi 
müşterilerimizin hizmetine sunmaktan ötürü 
son derece gururluyuz.

Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu 

Avrupa’nın denizcilik ve lojistik devi DFDS, Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisini Türkiye’ye getirdi. 

6.700 liner metrelik 450 TIR taşıma ka-

pasitesine sahip olan yeni gemimiz Ephesus 
Seaways Türkiye ve Avrupa arasında hizmet 
veren uluslararası karayolu nakliycileri ve 
lojistik şirketlerine çok daha geniş bir hizmet 
kapasitesi sunacak.” Törende DFDS Akde-

niz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Selçuk Boztepe ise “Çin’in Jinling Tersane-

si tarafından sipariş üzerine üretilen 6 ro-ro 
gemisinden ilki olan bu gemimiz, DFDS’nin 
Akdeniz’deki mevcut ağında hizmet vere-

cek. Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
gemilerimize, çalışanlarımızın önerileriyle 
Türkiye’deki UNESCO kültür miraslarının 
ismini verme kararımız kapsamında “Ep-

hesus Seaways” adı verildi. DFDS’nin bu 
güçlü yatırımının ülkemize hayırlı olmasını 
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Törene, DFDS 
Denizcilik Bölüm 

Başkanı Peder Gellert 
Pedersen, DFDS 

Akdeniz İş Birimi 
Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Selçuk 
Boztepe ve Volvo 

Group CEO’su Martin 
Lundstedt’in eşi Eva 

Lundstedt katıldı.

AKDENİZ’İN EN BÜYÜK RO-RO
GEMİSİ SEFERE ÇIKTI

DFDS’NİN TÜRKİYE’YE DEV 
YATIRIMLARI SÜRÜYOR

“Ephesus Seaways”, U.N Ro-Ro Pendik 
Limanı’ndan, Türk Bayrağı’yla ilk kez Türk 
karasularında sefere çıkan dev bir Ro-Ro 
gemisi olarak Türk ihracatçısına ve ülkemiz 
ekonomisine hizmet verecek. Yeni Ro-Ro 
gemilerinin ikincisinin de, ilkbaharın sonuna 
doğru Türkiye’deki filoya katılması bekleni-
yor. Geniş yük kapasiteleri ve yüksek tekno-

lojilerisayesinde bu 6 Ro-Ro gemisi, taşınan 
TIR başına kayda değer ölçüde daha az enerji 
tüketme özelliğine sahip. Tüm gemilerde ay-

rıca Ocak 2020’de dünya çapında yürürlüğe 
girecek olan kükürt sınırlaması yönetmeliği-
ne uygun olarak kükürt oksit salınımını azal-
tan gaz yalıtım sistemleri bulunuyor. E

U.N Ro-Ro Pendik Limanı’nda gerçekleşen 
isim verme töreninin ardından Efes antik 
kentinden alınan ilhamla“Ephesus Seaways” 
adı verilen 237 metre uzunluğundaki 
ihtişamlı gemi ilk kez Türk karasularından 
sefere çıktı.

LOJİSTİK I EPHESUS SEAWAYS
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ADVERTORIAL

H
er gün yiyecek, giyecek, ayakkabı 
gibi ihtiyaç malzemeleri için alış-

verişe çıkıyoruz. Akıllı telefonlar 
günlük yaşamımızın ayrılmaz bir 

parçası. Özel araç kullanan kişi sayısı hızla 
artıyor. Yurtiçinde imal edilse de, neredeyse 
her ürün için kısmen ithalat yapılıyor. Bu 
ürünlerin bir kısmı yurtiçinde tüketiliyor, bir 
kısmı ise ihraç ediliyor. Günlük kullanılan 
tüm bu ürünlerin nereden geldiğini ve hep-

sinden önemlisi, pazara, tezgâha gelmeden 
önce hangi yollardan geçtiğini, bağlı olarak 
demiryolu yük taşımacılığının nasıl bir geli-
şim gösterdiğini hiç merak ettiniz mi?

 

BUHARLI LOKOMOTİFTEN
10 BİN BEYGİR

GÜCÜ KAPASİTEYE 

Dünya’da demiryolu taşımacılığı baş-

ladığında bir çığır açılmıştı. Artık demir 
yolsuz bir hayat düşünülemezdi. Kamyon, 
otomobil, uçak gibi taşıma araçları devreye 
girene kadar demiryolu tüm yükü tek başına 
üstlenmişti. Buhar makinesi gibi teknolojik 
gelişmeler taşımacılığın yapısını ve demir-
yolu ile eşya taşıma kapasitesini etkileyerek, 
günümüzün yüksek yük hacimlerini ve uzak 
taşıma menzillerini mümkün kıldılar. Yükler 
daha ekonomik bir şekilde artan bir hızla ta-

şınabildi ve bozulabilen gıda maddeleri daha 

RAİL CARGO LOGISTICS’TEN
SEKTÖRE ÖZEL

LOJİSTİK ÇÖZÜMLER
Rail Cargo Logistics Genel Müdürü Ercüment Gücüyener,

“Ana pazarlarımız Avusturya ve Macaristan olmasına rağmen, Rail Cargo 
Group olarak Avrupa genelinde ve son olarak Asya yollarında büyüyoruz. 

Ulusal bir nakliye şirketinden her bir müşterisinin dilini konuşan 
uluslararası bir lojistik oyuncu haline dönüşmüş durumdayız” dedi.

Rail Cargo Logistics Genel Müdürü Ercüment Gücüyener, “Müşterilerimizin dilini konuşan 
34 milletten 8 bin 700 çalışanımıza güveniyoruz. Ne de olsa bu çeşitlilik sektöre özel 
lojistik çözümleri yalnızca standart bir performansla sunmanın ötesinde, müşterilerimizi 
her gün yeniliklerle şaşırtmayı mümkün kılıyor. İşte farkımız bu” diyor.
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uzak noktalara ulaştırıldı. Avusturya Devlet 
Demiryolları (ÖBB), Viyana Kuzeybatı Yük 
İstasyonu’nda ilk konteyner terminalinin iş-

letmeye alınmasıyla yük taşımacılığı faali-
yetlerini 1968 yılında başlattı.

“AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN 
DEMİRYOLU LOJİSTİK 

ŞİRKETLERİNDEN BİRİSİYİZ”

‘Rail Cargo Austria’ markasının 1992 yı-
lında Avusturya Devlet Demiryolları çatısı 
altında yük taşımacılığı hizmeti için kurul-
duğunu ve 2005 yılında şirket haline getiril-
diğini söyleyen Rail Cargo Logistics  Genel 
Müdürü Ercüment Gücüyener, “Klasik ulu-

sal tarzda demiryolu taşımacılığı için kurul-
muş şirket kısa sürede uluslararası bir lojistik 
şirketine dönüştü. 1999 yılında, Avusturya 
Devlet Demiryolları, uluslararası nakliye 

şirketleri Express-Interfracht ve yan kuruluş-

larının devralınmasıyla yük kapasite büyüme 
hareketini başlattı. Bu satınalma ile sadece 
Avrupa’daki konumunu güçlendirmekle kal-
madı, yeni şubeler ve satış ofisleri sayesinde, 
Doğu Avrupa’da Polonya’dan Ukrayna’ya, 
Güneydoğu Avrupa’da İtalya’dan Sloven-

ya’ya ve Ortadoğu ülkelerine doğrudan pa-

zar erişimi sağladı. 2004 yılında alınan ilk 
dış güvenlik sertifikası, geniş bir uluslararası 
ulaştırma stratejisinin başlangıç işaretiydi. 
Macar Demiryolu Kargo Şirketi, MÁV Car-
go, uluslararası yük trafiğindeki sürdürülebi-
lir ve kalıcı büyümenin temeli olarak 2008 
yılında satın alındı. Günümüzde Rail Cargo 
Group, 11 Avrupa ülkesinde, kendi demiryo-

lu taşımacılığı şirketlerinin kapsamlı üretim 
ağı üzerinde hizmet veren, Avrupa’nın önde 
gelen demiryolu lojistik şirketlerinden birisi” 
diyor.

ADRES: Merkez Mah. Dereboyu Cad. No: 56 Kat: 7
TR-34303 Halkalı-Istanbul
Tel: +90 212 470 58 58 Mail: info.rcl.tr@railcargo.com

“YILDA 115 MİLYON TON MAL 
TAŞIYORUZ”

Büyüme hareketinin başlamasından 20 yıl 
sonra önemli Avrupa şehirlerini ve limanla-

rını Avrasya’daki başarılı ekonomik merkez-

lerle kapıdan kapıya birleştiren kapsamlı bir 
lojistik ağı işlettiklerini kaydeden Ercüment 
Gücüyener, “Bugün yılda 115 milyon ton 
mal taşıyor, bunun için yaklaşık 52 milyon 
tren kilometresi yapıyoruz. Müşterilerimizin 
dilini konuşan 34 milletten 8 bin 700 çalı-
şanımıza güveniyoruz. Ne de olsa bu çeşit-
lilik sektöre özel lojistik çözümleri yalnızca 
standart bir performansla sunmanın ötesinde, 
müşterilerimizi her gün yeniliklerle şaşırt-
mayı mümkün kılıyor. İşte farkımız bu” diye 
konuşuyor. E



62  | NİSAN 2019 |   www.ekovitrin.com

ÜLKEMİZDE INTERMODAL
TAŞIMACILIK GELİŞECEK

Küreselleşme; gelişmiş ve 
gelişmekte olan tüm eko-

nomilerin, sürdürülebilir ve 
rekabetçi taşımacılık sis-

temlerine sahip olmalarını gerektiriyor. 
Bu bağlamda taşımacılık altyapısı, bir 
ülkenin küresel rekabet ortamında güçlü 
olarak yer almasında önemli bir role sa-

hip. Kombine taşımacılığın teknolojide-

ki gelişmeler ve artan çevresel duyarlılık 
sonucunda her geçen gün daha da önem 
kazanacağı bekleniyor.

Ekonomik, güvenli ve çevreye duyar-
lı kombine taşımacılığın Avrupa’daki 
payı yaklaşık yüzde 15 iken, ülkemizde 
bu pay ne yazık ki yüzde 0,7 ile sınırlı 
kalıyor. Avrupa Birliği’nin tercihi doğ-

rultusunda çevreci bir taşıma modu olan 
kombine taşımacılığın gelişiminin des-

teklenmesinin, Türkiye’nin Avrupa’nın 
transit dağıtım merkezi olması, ihracatın 
artması, ticaretin canlı tutulması, kom-

bine taşımacılığın çevreci bir taşıma 

modeli olması ve karayolunun yükünü 
hafifleterek trafiği azaltması dolayısıy-

la trafik kazalarının ve can kayıplarının 
azalmasında önemli katkı sağlayacağını 
öngörebiliyoruz. 

Çin’in ana hedefinin Avrupa’ya daha 
hızlı bir şekilde ulaşmak olduğu dikkate 
alındığında Türkiye jeopolitik konumu-

nun avantajından yararlanarak Bir Ku-

şak Bir Yol Projesi’nde etkin olarak yer 
alması gerektiğini UTİKAD olarak söz 
aldığımız tüm platformlarda uzun bir 
süredir dile getiriyoruz. Bunun yanı sıra 
tüm dünyada tercih edilen intermodal ta-

şımacılığa da gereken önemin verilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada 
tüm dünyada olduğu gibi sektörümüzde 
de sık sık yaşanan kavram karmaşasının 
önüne geçmek için UTİKAD olarak kul-
landığımız ve kullanılmasını önerdiği-
miz taşımacılık kavramlarını da sizlerle 
paylaşmak isterim. 

2001 yılında BM Avrupa Ekonomik 

Komisyonu tarafından yayınlanan Kom-

bine Taşımacılık Terminolojisi (Termi-
nology on Combined Transport) dokü-

manında “Multimodal”, “intermodal”, 
“kombine taşımacılık” ve “road-rail 
transport” terimleri tanımlanmıştı, fakat 
bahse konu dokümandaki mevcut tanım-

lar sektörde karışıklığa neden olmaktay-

dı. Lojistik firmalarının ilgili departman-

larında her üç terimin birbirinin yerine 
kullanıldığı görülmekteydi. Bu tanımla-

rın güncellenmesi gerektiğini düşünen 
UTİKAD Demiryolu ve İntermodal 
Çalışma Grubu tarafından bir çalışma 
yapıldı ve bahse konu terimler yerine 
önerilen tanımlar hem BM Avrupa Eko-

nomik Komisyonu’na hem de Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü’ne iletildi. 

Önerilen tanımlamada; “Kombine 
Taşımacılık” üst başlık olarak konum-

lanırken multimodal ve intermodal ta-

EMRE
ELDENER

Önümüzde her ne kadar uzun bir yol olsa da UTİKAD olarak 
biz dünya tarafından kabul gören intermodal taşımacılığın 

ülkemizde de her geçen gün gelişeceğini düşünüyoruz.

UZMAN GÖZÜYLE

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı
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şımacılık alt başlıklar olarak yer almış-

tır. İki terim arasındaki fark UTİKAD 
tarafından; “Eğer taşımacılık modları 
arasında geçiş yaparken taşıma kabının 
içindeki ürün elleçleniyorsa multimo-

dal, ürünün içine konduğu kap/kontey-

ner veya araç elleçleniyorsa intermodal 
denilmektedir” şeklinde tanımlanmıştır. 
Bu tanımlamalara göre; ‘Çok Modlu/
Multimodal Taşımacılık, iki veya daha 
fazla taşımacılık modu kullanılarak ya-

pılan, mod değişimlerinde doğrudan 
yüklerin elleçlendiği taşımacılık siste-

midir.’ ‘Intermodal Taşımacılık’ ise aynı 
taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha 
fazla taşımacılık modu kullanılarak ya-

pılan, mod değişimlerinde yüklerin içine 
konulduğu araç veya kapların elleçlen-

diği, yüklerin elleçlenmediği taşımacılık 
sistemidir. 

Ülkemizde intermodal taşımacılı-
ğın geliştirilmesinin teşvik edilmesi de 
önemle üzerinde durduğumuz konular-

dan biri olarak gündemimizde yer alıyor. 
Çünkü intermodal taşımacılığa teşvik 
verilmesi ile gelişme sağlanacak ve Tür-
kiye’nin Avrupa’nın transit dağıtım mer-
kezi olabilme potansiyeli öne çıkacaktır.

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi hat-
tının Türkiye’ye uğraması ve Çin’den 
gelen hattın birleştirilerek güvenli, hız-

lı servis yapılabilecek Türk limanlarına 
ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Çin’den 
Türkiye’ye gelecek çok fazla miktarda 
ve çeşitlilikte ithalat eşyası olmasına 
rağmen Türkiye’den Çin’e gidecek çok 
fazla ve çeşitlilikte ihracat malzemesi 
bulunmamasının teşkil ettiği sorun, ihra-

catçılara bu güzergâh üzerine yapılacak 
taşımalar için teşvik verilmesi ile çözü-

lebilecektir. 
Ülkemizin taşımacılık altyapısının 

Türkiye’yi çevreleyen taşımacılık kori-
dorları ile birleştirilmesinin sağlanması 
ile Türkiye’den geçen demiryolu ağla-

rının Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya bağ-

lanmasından dolayı sözkonusu bölgele-

re daha fazla eşya göndererek ihracatı 
artırabilmek ve demiryolu/intermodal 
taşımacılıkla karayolunun yükü hafifleti-
lerek çevreci olmak gibi faktörler teşvik 
için önemli kıstaslardır. 

Önümüzde her ne kadar uzun bir yol 
olsa da UTİKAD olarak biz dünya ta-

rafından kabul gören intermodal taşı-
macılığın ülkemizde de her geçen gün 
gelişeceğini düşünüyoruz. Demiryolu 
hatlarının yüke yönelik geliştirilmesi, 
limanların demiryolu bağlantılarına sa-

hip olması, Halkalı - Kapıkule arası taşı-
malarda çift hat demiryolu yapılması, 
Türkiye Lojistik Master Planı’nın hayata 
geçirilmesi ile lojistik merkezlerin doğru 
kurgulanması ve kombine taşımacılığın 
kullanımının artırılması, yaygınlaştı-
rılması için doğru teşvik stratejilerinin 
belirlenmesinin lojistik sektörünü çok 
daha verimli günlere taşıyacağına inanı-
yoruz. E

Ülkemizde intermodal taşımacılığın geliştirilmesinin teşvik edilmesi de önemle üzerinde durduğumuz konulardan biri olarak gündemimizde 
yer alıyor. Çünkü intermodal taşımacılığa teşvik verilmesi ile gelişme sağlanacak ve Türkiye’nin Avrupa’nın transit dağıtım merkezi 
olabilme potansiyeli öne çıkacak.
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UZMAN GÖZÜYLE

Dünya ticareti artıyor. Nüfus artışı 
ile birlikte gelişmiş ve gelişmek-

te olan ülkelerde tüketimin de 
arttığını görüyoruz. Endüstri 4.0 

uygulamaları üretimi kolaylaştırırken, ma-

liyetleri düşürürken, üretim hızını artırırken 
daha büyük depolara, lojistik 4.0 uygulama-

larına, depolarda otomasyonlara doğru giden 
bir gelişme perspektifi içindeyiz. Depolama 
4.0 konuşuyoruz. Depolardaki ürünlerin tü-

ketime ulaştırılması için lojistik 4.0 içinde ar-
tık taşımacılık 4.0 konuşmaya başlayacağız. 
Taşımacılık şekillerimiz değişecektir. Bu de-

ğişim sadece yurtiçi taşımacılıkta kalmayıp 
uluslararası taşımacılıkta da kendini göste-

recektir. Artan uluslararası taşıma öncelikle 
kıtalar arasında taşımanın temel unsuru olan 
deniz taşımasını ve buna bağlı konteyner 
taşımasını öne çıkartmaktadır. Uzak mesa-

felerde ise ülkelerin kara taşımasına koy-

dukları limitlemelerden, karbon salınımını 
azaltma çalışmalarından dolayı kıtalar içinde 
deniz kenarında olan ülkeler arasında Ro-Ro 

taşıması ve denize sınırı olmayan ülkeler 
arasında Ro-La taşıması öne çıkmıştır. Bu 
taşıma şekli de bütün dünyada multimodal 
ve intermodal taşımadan söz edilmesine yol 
açmaktadır. 

Multimodal ve intermodal taşımada tek 
yüklemeyle ve aynı taşıma ünitesi içinde 
kapakların açılmadan, ürünlerin ellenme-

den, deniz, kara, demiryolu taşımacılığı gibi 
birden çok taşıma yöntemleri ve kapları ile 
birlikte aktarılarak taşınması olarak tanım-

lanmaktadır. Bu da konteynır taşımacılığı 
veya çekicisi olmadan treylerin hiç açılma-

dan TIR’larla karayolu, Ro-La ile demiryo-

lu veya konteyner gemileri ile, Ro-Ro’larla 
denizyolu ile taşınması, binek araçlarının 
TIR’larla taşınması demektir. 

Multimodal ve intermodal sistemin ül-
kemizdeki kullanımına baktığımız zaman 
henüz yurtiçi taşımalarda yeteri kadar geliş-

mediğini görüyoruz. Zaman içindeki nakliye 
şekillerindeki tüm yeniliklere, tüm gelişme-

lere karşılık kara nakliyesi önemini kaybet-

memiştir. Günümüzde 300 km’nin içindeki 
taşımalarda karayolu en avantajlı nakliye 
şekli olarak görülmektedir. Bu mesafenin 
üzerine çıkıldığı zaman deniz ve demir yolu 
nakliyeleri daha avantajlı hale gelmektedir. 
Bunu değiştirmenin tek yolu taşımanın yur-
tiçinde de denizyoluna ve demiryoluna akta-

rılmasıdır. 
Yurtdışı taşımalarımızda ise denizyolu ile 

konteyner taşıması her yıl hızla artmaktadır. 
İskenderun, Mersin, Antalya, İzmir, Marma-

ra ve Karadeniz limanlarımızda ithalat ve 
ihracat yükleri gemilerle elleçlenmektedir. 
Bu limanlara gelen konteynerler büyük oran-

da karayolu ile küçük oranda demiryolu ile 
Anadolu’nun iç kısımlarında bulunan şehir-
lerimize iletilmektedir. Karayolu ile taşınan 
konteynerler doğrudan üretim için fabrikala-

ra veya satış için bölge depolarına iletilmek-

tedir. Demiryolu ile taşınan konteynerler için 
iç şehirlerimizde demiryolu istasyonlarımız 
konteyner indirmeye, belli süre için beklet-
meye ve yüklemeye uygun olmadığı için 

GÜLŞEN  

YEŞİLDAĞ YELKENKAYA
Lojistik Danışmanı 

Multimodal ve intermodal sistemin ülkemizdeki kullanımına 
baktığımız zaman henüz yurtiçi taşımalarda yeteri kadar gelişmediğini 
görüyoruz. Zaman içindeki nakliye şekillerindeki tüm yeniliklere, tüm 

gelişmelere karşılık kara nakliyesi önemini kaybetmemiştir.

MULTIMODAL VE
INTERMODAL TAŞIMA
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bazı mesafelerde demiryolu taşıması ucuz 
olmasına rağmen demiryolu taşıması kabul 
edilmemektedir. Talep yaratılamamaktadır. 
Karayolu ile gelen ve boşalan konteynerler 
konteyner park alanı olmadığı için limanlara 
boş olarak geri dönmekte taşıma maliyetleri 
artmaktadır. 

İhracat için benzer süreç çalışmaktadır. İh-

racat yapacak firmalar limanlardan boş kon-

teyner istemekte, fabrika veya depolarında 
doldurarak tekrar limanlara yüklenmek için 
gönderilmektedir. İthalat ve ihracat yükle-

rinin regüle edilememesi nedeniyle kontey-

nerlerin intermodal taşıma içindeki maliyet 
avantajı yaratılamamaktadır.

Çözüm olarak bütün dünyada lojistik köy-

ler veya merkezler kurulmuştur ve kurul-

maya devam edilmektedir. Lojistik köyler 
ve lojistik merkezler şehirlerimizde şehir 
merkezi ile sanayi bölgeleri arasında yer al-
makta, içinde demiryolu terminali, konteyner 
depolama alanı, elleçleme ekipmanları, TIR 
parkları ile birer multimodal, intermodal 
terminal olarak çalışmaktadırlar. Limanlara 
demiryolu ile bağlanmış olması de şehir tra-

fiğini olumsuz etkilemeden çevreye saygılı 
bir şekilde konteynerlerin limana veya lojis-

tik köy ve merkezlere taşınmasını mümkün 
kılmaktadır. 

Lojistik köylerde ve merkezlerde demir-
yolu vagonları veya konteynerler depolara 
doğrudan yanaşabilmekte ve istasyonlarda 
yapılan yük aktarması operasyonuna gerek 

kalmadan doğrudan depolara aktarılmak-

ta veya depolardan konteyner ve vagonlara 
yüklenebilmektedir. Lojistik köyler ve mer-
kezler dizayn edilirken, multimodal ve in-

termodal taşımanın gelişmesine ve taşıma, 
elleçleme maliyetlerinin azalmasına fırsat 
yaratacak şekilde dizayn edilmekte ve inşa 
edilmektedir.

Ülkemizin ekonomik sorunlarının çözü-

mü lojistik maliyetlerimizin azalmasına ve 
hizmet kalitesinin artmasına bağlıdır. Bunun 
sağlanması için de intermodal ve multimodal 
taşımanın gerçek anlamda kullanılabileceği; 
öncelikle projesi başlamış olan Diyarbakır, 
Gaziantep lojistik köy çalışmalarının sürdü-

rülmesi gerekmektedir. E

Treyler hiç açılmadan TIR’larla karayolu, 
Ro-La ile demiryolu veya konteyner gemileri 
ile, Ro-Ro’larla denizyolu ile, binek araçları 
ise TIR’larla taşınıyor. Günümüzde 300 
km’nin içindeki taşımalarda karayolu en 
avantajlı nakliye şekli olarak görülüyor.
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NİL TUNAŞAR
Transorient Uluslararası Taşımacılık Yönetici Ortağı

“İyi planlama ve stratejik kararlar ile intermodal 
taşımacılıkta 2018 yılına göre yüzde 20’lik bir büyümeyi 

elde etmeyi başardık.”

INTERMODAL TAŞIMACILIKTA
YÜZDE 20 BÜYÜMEYİ BAŞARDIK

SÖYLEŞİ I NİL TUNAŞAR

Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasın-

da intermodal ve kısa mesafeli 
denizyolu taşıma servisi sunan 
Transorient Uluslararası Taşıma-

cılık, iyi planlama ve stratejik kararlar ile 
intermodal taşımacılıkta 2018 yılına göre 
yüzde 20 oranında büyümeyi başardı. Tran-

sorient Uluslararası Taşımacılık Yönetici 
Ortağı Nil Tunaşar, intermodal taşımacılıkta 
elde ettikleri başarıyı Ekovitrin’e anlattı.

 Transorient Uluslararası Taşımacılık 
olarak intermodal taşımacılıkta kapasite 
ve pazar payı anlamında ulaştığınız bü-
yüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısı-
nız? 

Müşterilerimize 2014 yılından beri Türki-
ye ile Avrupa ülkeleri arasında tamamı 45’ 
hcpw konteynerler’den oluşan intermodal 
ve kısa mesafeli denizyolu taşıma servisini 
başarıyla sunuyoruz. 2016 yılında Logitrans 
Fuarı’nda şirketimize verilen Atlas Lojistik 
Ödülleri’nde Yılın Demiryolu Forwarder’ı 
ödülüne layık görülmemiz bunun önemli 
göstergelerinden birisi. Şirketimiz bin ade-

ti ısı kontrollü olmak üzere toplamda 7 bin  
adet 45’ hcpw konteynere sahip. Bu kontey-

nerlerin tamamı standart bir treylerin hacmi-
ne sahipken bazıları ise 34 palet alabilme ka-

pasitesine sahip. Dolayısıyla sunduğumuz bu 
hizmetimizle dış ticaret firmalarımıza önemli 
bir maliyet avantajı sunuyoruz. Döviz ku-

rundaki dalgalanmalar ve bunun sonucunda 
dış ticaret dengesindeki bozulma 2018 yılı 
planlamanın zorluklarla geçmesine neden 
oldu. Döviz kurunda beklenmeyen artış ne-

deniyle ithalatın ihracata göre oldukça ciddi 
miktarda düşmesi bizler gibi ekipman sahibi 

firmaların sevkiyat planlamasında güçlükler 
yarattı. Bu zor koşullara rağmen şirket bü-

yüme hedefimizin birkaç puan gerisinde kal-
mış olsak ta iyi planlama sonrasında alınan 
stratejik kararlar ile intermodal taşımacılıkta 
2018 yılına göre yüzde 20’lik büyümeyi elde 
etmeyi başardık.

“FARMA TAŞIMACILIĞINDA
PAZAR LİDERİYİZ”

 Sahip olduğunuz lojistik ağ hangi ülke-
leri kapsıyor? Ağınıza 2019 yılında yeni 
bölgeler eklenecek mi?

Transorient Uluslararası Taşımacılık ola-

rak intermodal taşımacılıkta tüm Avrupa 
Birliği ülkelerine demiryolu ve kısa mesafeli 
denizyolu taşıma seçeneklerini sunuyoruz. 
Bu hizmetlerin yanında yine tüm Avrupa’ya 
Karayolu Taşımacılığı ve Minivan Taşımacı-
lığı gibi katma değeri yüksek hizmetler ver-
mekteyiz. Havayolu ve denizyolu taşımacılı-
ğındaki farkımız ise bağlı olduğumuz güçlü 
lojistik network’ler sayesinde tüm dünya 
ülkelerine liman ve kapı teslim seçeneklerini 
sunabilmemiz. 2019 yılı planlarımız arasında 
taşımalarımızın daha az olduğu Afrika, Gü-

ney Amerika ve Asya gibi coğrafi zorlukları 

Transorient Uluslararası Taşımacılık Yönetici Ortağı Nil Tunaşar, “2014 yılından beri 
Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında intermodal ve kısa mesafeli denizyolu taşıma servisi 
sunuyoruz. Bu alanda 2016 yılında Logitrans Fuarı’nda verilen Atlas Lojistik Ödülleri’nde 
‘Yılın Demiryolu Forwarderı’ ödülüne layık görüldük” dedi.
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daha fazla olan bölgelere yönelik çeşitli ça-

lışmalar ve yeni iş birlikleri yer alıyor. Özel 
ağımız sayesinde Türkiye’nin 45 ilinden tüm 
dünya ülkelerine kapıdan kapıya oda sıcak-

lığında ve ısı kontrollü biofarma taşımaları 
taşımalar yapıyoruz. Sunduğumuz bu katma 
değerli servis ile ülkemizde pazar lideri ko-

numundayız.

“INTERMODAL TAŞIMACILIK 
ÇEVREYE DUYARLI BİR TAŞIMA 

TÜRÜ”

 Lojistik sektöründe intermodal taşıma-
cılığın sahip olduğu rolü özetler misiniz? 
Intermodal taşımacılığın sektörde ulaştığı 
büyüklük hakkında bilgi verir misiniz?

İntermodal taşımacılık düşük karbon sa-

lınımı nedeniyle çevreye duyarlı bir taşıma 
türü ve tüm dünyada ülkelerinde ciddi an-

lamda destekleniyor. Gelişmiş ülkelerde 
demiryolu taşımacılığının diğer taşıma tür-
lerine oranı yüzde 10 ile yüzde 24 arasında 
iken bu oran Türkiye’de halen yüzde 1,5 
civarında. Demiryolu taşımacılığının artması 
için iki ana  konuda devlet desteği gerekiyor. 
Bunlardan ilki süreç optimizasyonu.

Tüm dünyanın Endüstri 4.0’ın lojistiği 
hangi boyutta değiştireceğini konuştuğu 
ve kurguladığı bu günlerde biz Transorient 
olarak daha az kağıt tüketen daha çok diji-
talleşmeyi ön plana alan böylelikle maliyet-
leri düşüren ve işlem hızını artıran bir modeli 
benimsiyoruz. UTİKAD’ta 2017-2018 dö-

neminde başkanlığını yürüttüğüm Demiryo-

lu ve İntermodal Çalışma Grubu’nda süreç 
otomasyonunu detaylı bir şekilde incelenmiş 
ve kamu birimlerine sunmak üzere detaylı 
raporumuz ben ve çalışma grubumuz tarafın-

dan hazırlandı. İkinci önemli konu ise teşvik 
konusu. Gelişmiş ülke örnekleri inceledi-
ğimizde demiryolu taşımacılığının tüm bu 
ülkelerde devlet tarafından desteklendiğini 
görüyoruz.

Dolayısı ile sivil toplum kuruluşlarımız ve 
kamudaki yetkililerimizin ortak bir amaç çer-

çevesinde bir araya geldiklerinde ve birlikte 
masaya oturduklarında bu taşıma türünün 
hak ettiği noktaya ulaşacağına inanıyoruz.

“INTERMODAL

VE MULTIMODAL YÜZDE
40 PAYA SAHİP”

 Intermodal taşımacılığa yönelik sundu-
ğunuz çözümler, toplam lojistik hizmetle-
riniz içinde ne kadarlık yere sahip? İnter-
modal taşımacılıkta hangi kriterlere önem 
veriyorsunuz?

Intermodal ve multimodal taşımacılık 
çözümleri hacim kriterinde toplam taşıma-

larımızın yüzde 40’ı konumunda olup her 
geçen yıl belirli artışlar ile pazardaki payını 
artırıyor.

Intermodal taşımalarımızda en fazla önem 
verdiğimiz husus planlanan transit sürelerin 
yakalanması, malzemelerin sevkiyatlarının 
zamanında ve sorunsuz şekilde gerçekleşme-

si. Aynı zamanda amaçlarımız arasında yer 
alan düşük karbon salınımı sağlayarak çevre-

ye duyarlı olan bu taşıma şekillerinin kulla-

nım oranının her geçen gün hem firmamızda 
hem de ülkemizde artmasını sağlamak.

 Lojistik sektörüne baktığımızda karşı-
mıza nasıl bir tablo çıkıyor?

Kamu ve özel sektörün işbirliği ile ülke-

mizin lojistik yeteneklerini geliştirerek Tür-
kiye’yi bir lojistik üs konumuna getirebilmek 
asli amacımız olmalı. Tüm dünyadaki geliş-

meleri yakından izleyen sektörel STK’ların 
bu amaca ulaşmak için oynayabilecekleri rol 
son derece önemli. 

“INTERMODALDE İKİ YENİ KOMŞU 
ÜLKEYİ AĞIMIZA ALACAĞIZ”

 Transorient Uluslararası Taşımacılık 
olarak intermodal taşımacılıkta ve genel 
anlamda kısa ve uzun vadedeki hedefle-
riniz ve yatırım planlarınızı paylaşır mı-
sınız?

2019 yılında intermodal taşımacılık ta ser-
vis ağımıza iki yeni komşu ülkeyi ekleyerek 
servis ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Ay-

rıca karayolu bağlantılı multimodal hizmet-
lerimizi genişletmek için de Türkiye’de ve 
bir Avrupa ülkesinde dağıtım ağları kurmayı 
hedefliyoruz. Diğer taraftan Çin’de oluştur-
duğumuz bağlantılarla da bu pazarda iddialı 
oyunculardan biri olmayı amaçlıyoruz. E
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Alışan Lojistik İdari İşler Direktörü 
Ayhan Özekin, Avrupa‘da geniş 
bir acente ağına sahip olduklarını 
söyleyerek, yurtdışı taşımaların-

da daha çok Orta Avrupa’nın ön plana çık-

tığını kaydetti. Avrupa hattına yönelik çalış-

malara ilk olarak 1985 yılında başladıklarını 
belirten Ayhan Özekin, “Daha çok Benelüks 
ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtal-
ya’ya sevkiyatlar gerçekleştiriyoruz. CIS 
ülkeleri ve Ortadoğu’ya yönelik lojistik hiz-

metler de sunuyoruz. Ayrıca son yıllarda likit 
taşıma filomuz ile Balkanlar coğrafyasında 
yoğun bir taşıma potansiyeli yakaladık. Yurt-
dışı geniş acenta ağımız sayesinde; günlük 
sevkiyatlar ile Avrupa ülkelerine full ve par-
siyel ithalat ve ihracat taşımaları gerçekleşti-
riyoruz. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, 
İngiltere, Fransa, Avusturya, İspanya, İsviç-

re, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Orta 
Doğu ve CIS ülkelerine özmal veya tedarik 
araçlar ile hizmet veriyoruz. Taşımalarımızın 
yaklaşık yüzde 40’ını yurtdışı operasyonları-
mız oluşturuyor” dedi. 

“DÜNYA INTERMODAL
TAŞIMACILIĞA DÖNDÜ”

Dünyanın intermodal taşımacılığa döndü-

ğünü ifade eden Ayhan Özekin, “ Alışan Lo-

Alışan Lojistik İdari İşler Direktörü Ayhan Özekin, “2019’da intermodal 
taşımacılık sistemini aktif olarak kullanmakla birlikte, müşterilerimize 
en hızlı ve en az maliyetli yollarla lojistik servis sağlayabilmek adına 

intermodal sistemimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

jistik olarak intermodal taşımacılık sistemini 
aktif olarak kullanıyor, müşterilerimize en 
hızlı ve en az maliyetli yollarla lojistik servis 
sağlayabilmek adına intermodal sistemimizi 
her geçen gün geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra 
içinde bulunduğumuz çevreye karşı her biri-
mizin bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla 
daha çevreci modlarla, daha sürdürülebilir 
bir hizmet sağlama mecburiyetindeyiz. İn-

termodal taşımacılığın önemi tüm dünyada 
gün geçtikçe artıyor. İntermodal taşımacılık, 
yatırım gerektirdiği için büyük firmaların 
daha çabuk geçebildiği bir sistem. Yurtdı-
şındaki şirketler bu konuda demiryollarının 
desteğini görüyorlar. Biz, Türkiye’nin bu ta-

şıma sistemine ağırlık vermesi ve bu konuda 
kamu desteğinin de mutlaka devreye girmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Çevreye saygılı bir 
taşıma modeli olan intermodalin gelişme-

si için altyapı yatırımlarına önem verilmesi 
gerekiyor. Demiryolu, denizyolu, havayolu, 
karayolu bağlantıları kadar lojistik merkezler 
de kritik önem taşıyor. Bu konudaki en önem-

li aşama ise intermodal taşımacılığın dikkat 
çekici sacayaklarından biri olan demiryolu 
taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla ka-

mu-özel sektör işbirliği ile altyapı yatırımla-

rına hız verilmesi ve mevzuatın bu çerçevede 
güncellenmesi olmalı” diye konuştu.  Ayhan 
Özekin, sözlerine şöyle devam etti: “2019’da 
intermodal taşımacılık sistemini aktif olarak 

Alışan Lojistik İdari İşler Direktörü Ayhan 
Özekin, “Yurtdışı geniş acenta ağımız 
sayesinde; günlük sevkiyatlar ile Avrupa 
ülkelerine full ve parsiyel ithalat ve ihracat 
taşımaları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“INTERMODAL SİSTEMİMİZİ 
GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

LOJİSTİK I ALIŞAN

kullanmakla birlikte, müşterilerimize en hız-

lı ve en az maliyetli yollarla lojistik servis 
sağlayabilmek adına intermodal sistemimizi 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. İntermodal taşıma-

cılığın bize sunduğu zaman, verimlilik, dü-

şük maliyet, emniyet, süreklilik, hava şartla-

rından etkilenmeme gibi pek çok avantaj var. 
İntermodal taşımacılık, saydığımız artıların 
yanında verimli ve çevre dostu yaklaşımıy-

la da tek modlu taşımacılık yöntemlerinden 
ayrılıyor. İntermodal taşımacılık sisteminin 
yük kapasitesi, ambalaj giderleri, temizlik 
giderleri gibi konulardaki maliyet avantajı, 
her teslimat için sadece 1 fatura kesilmesini 
sağlaması, paketlemeyi ve paketten aktarmayı 
ortadan kaldırması; hem bizi hem de müşterile-

rimizi oldukça memnun ediyor.” E
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45’lik konteynerler ile intermodal taşı-
macılık kavramını Türkiye pazarına 
tanıtan Sarp Intermodal, daha geniş 
coğrafyalara hizmet sunmayı hedef-

liyor. Yola çıktıklarında 16 Avrupa ülkesi 
ile Türkiye arasında taşımacılık yaptıklarını 
belirten Sarp Intermodal Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Talay, ekonomik, çevreci ve 
sürdürülebilir olan bu taşıma modelini tüm 
Türkiye ile tanıştırmak istediklerini ve bu 
hedef doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında 
yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.

İstanbul, İzmir ve Mersin’den Trieste, 
Toulon ve Patras hattıyla birlikte ciddi bir 
coğrafyaya ulaşabildiklerini söyleyen Talay, 
bu seferlerin liman varışlı olduğunu vurgu-

layarak ilgili ülkelerden demiryolu-karayolu 
bağlantılarıyla 36 ülkeye servis verebilir du-

rumda olduklarının altını çizdi. 

BİR YILDA 12 BİN ADET 45’LİK 
KONTEYNER TAŞIDI

İntermodal taşımacılığın Türkiye’deki ön-

3 kıtada, 36 ülkeye, 3 farklı taşıma modu ile ulaşabildiklerini belirten
Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, Avrupa’da da büyümeye 

odaklandıklarını, bir sonraki yatırımlarının Almanya’da olacağını açıkladı.

SARP INTERMODAL
AVRUPA’DA DA BÜYÜYOR

LOJİSTİK I SARP INTERMODAL

cüleri arasında yer aldıklarına dikkat çeken 
Onur Talay, “Hizmete başladığımız ilk yıl-
larda 45’lik konteyner konsepti çok yaygın 
değildi. Intermodal ile tanışın mottosuyla 
bu taşıma şeklini ithalat ve ihracatçılarımı-
za tanıtmaya odaklandık. Bu sayede Türki-
ye’de alternatif bir taşıma modeli oluşturduk. 
Denizyolu taşımacılığından daha hızlı ve 
nispeten biraz daha maliyetli, karayolu ta-

şımacılığına göre nispeten daha yavaş ama 
daha ekonomik bir tercih sunduk” şeklinde 
konuştu.
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Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, “Türkiye’de intermodal taşımacılığın bayrak taşıyıcısı konumundayız. 
2014 yılından bu yana büyüme oranlarımız, taşıma sayılarımız ve ekipman yatırımlarımızla sektörde adımızdan sıkça söz 
ettirdik, devam edeceğiz” dedi.

Bunun neticesinde geçen 5 yıllık süreçte 
ağırlıklı olarak karayolu ve denizyolu ta-

şımalarından pay alarak ciddi bir büyüme 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Talay, geride 
bıraktığımız yılı 12 bin adet 45’lik konteyner 
taşımasıyla kapattıklarını belirtti. Sarp Inter-
modal olarak yıllık değil, uzun vadeli planla-

malar yaptıklarını belirten Talay, bu sayede 
hedeflerine ve yatırımlarına daha iyi odakla-

nabildiklerine değindi. Önümüzdeki günler-
de 100 adet 45’lik swap-body teslim alacak-

larını ifade eden Talay, “İlave 100 adet için 
de opsiyonumuz bulunuyor. Ayrıca bu yıl 
içinde 100 adet ISO Tank yatırımı da planlı-
yoruz. Kademeli olarak hem Türkiye’de hem 
de yurtdışında çekici ve konteyner taşıyıcı 
yatırımımız devam edecek” dedi.

İTALYA VE BULGARİSTAN’DAN 
SONRA YENİ YATIRIM ALMANYA’YA

Kuruldukları ilk yıl İtalya ofislerini açan, 
ardından Bulgaristan’da bir yapılanma ger-
çekleştiren Sarp Intermodal, burada Avrupa 

plakalı çekici yatırımı yaparak Avrupa ülke-

leri arasındaki dolaşımlarda yaşadıkları so-

runları ortadan kaldırmıştı. Sonrasında Tür-
kiye ile Rusya, Ukrayna ve Baltık Ülkeleri 
arasında taşımacılık hizmeti vermek üzere 
Mark Multimodal isimli bir şirket kurduk-

larını hatırlatan Talay, yeni yatırımlarının ise 
daha önce planladıkları gibi Almanya’da ola-

cağını açıkladı. Talay, bu ülkede Sarp GmbH 
olarak hizmet vereceklerini belirtti.

INTERMODALDE PARSİYEL 
TAŞIMACILIĞA BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda Büyükçekmece’deki 
12 dönümlük alanda konumlanan yeni lo-

jistik tesisine taşınan Sarp Intermodal, bu 
alanın avantajlarını kullanarak 45’lik kon-

teynerler ile parsiyel taşımacılık operasyon-

ları yapmayı hedefliyor. Talay, “Burada hem 
araçlarımızı rahatlıkla park edebiliyoruz hem 
de filomuzun bakımları yapılıyor. Yeni tesi-
simizde bir depomuz da bulunuyor. Burada 
Cross Docking yani çapraz sevkiyat yapa-

biliyoruz. İntermodal taşımacılığın avantaj-
larından daha fazla ihracatçımız faydalana-

bilsin diye parsiyel taşımacılık seferlerimize  
başladık” diye konuştu.

DAHA ÇOK 
INTERMODAL

Türkiye’nin yabancı ülkeler ile olan tica-

ret hacminin her geçen gün artış gösterdiğini 
ifade eden Talay, ithalatçının da ihracatçının 
da doğru lojistik operasyonlar ile büyüyebi-
leceğine vurgu yaptı. Talay, “Doğru planla-

malar yapıldığında, intermodal taşımacılığın 
her açıdan diğer taşıma modellerine göre 
avantajlı olduğu görülüyor. Ancak bu mo-

delin gelişebilmesi ve kullanımının artması 
adına cazip kılınması gerekiyor. İntermodal 
taşımacılıkta en önemli sorun mevzuat. Bir 
yanda denizyolu mevzuatı, diğer yanda kara-

yolu mevzuatı var. Bu nedenle intermodal ta-

şımacılıkla ilgili kuralların baştan ele alınıp, 
ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi gereki-
yor” açıklamasında bulundu. E


