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ÖZGÜN ŞAHİN
MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 

“Aktarma merkezlerimizi teknolojiye uyumlu hale getirmek üzere yatırımlar 
yapacağız. Samsun, Trabzon, Merzifon ve Trakya bölgesi için yatırım plan-

larımız var. 2019 yılında yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz.”

2019’DA YÜZDE 30
BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ

SÖYLEŞİ I ÖZGÜN ŞAHİN

Y
aklaşık 1 milyar TL cirosuyla 
sektörde ilk 3 firma arasında yer 
alan MNG Kargo, 850’den fazla 
şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktar-

ma Merkezi olmak üzere toplam 25 aktarma 
merkeziyle günde 700 bin adrese hizmet 
taşıyor. Türkiye ekonomisinin KOBİ’lerle 
büyüyeceğine inanan ve KOBİ’lere fayda 
sağlayacak önemli çalışmalar hayata geçiren 
MNG Kargo, girişimcileri acentelik siste-
miyle iş ortağı yaparak MNG Kargo güven-
cesinde kendi işlerinin patronu olma fırsatı 
sunuyor. MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden 

Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin, 
yeni acentelik modelleri ve hedeflerini Eko-
vitrin’e anlattı. 

 MNG Kargo olarak kapasite, ciro, pa-
zar payı ve büyüme anlamında ulaştığınız 
büyüklüğü anlatır mısınız? MNG Kar-
go’yu rakamsal verilerle özetler misiniz?

MNG Kargo olarak yaklaşık 1 milyar TL 
ciromuzla sektörümüzde ilk 3 firma arasında 
yer alıyoruz. Sektörde bir ilk olan teknolo-
jik aktarma merkezlerimizde saatte 65 bin 
kargo işleme kapasitesine sahibiz. 850’den 

fazla şubemiz 7 tanesi Teknolojik Aktarma 
Merkezi olmak üzere toplam 25 aktarma 
merkezimiz ile günde 700 bin adrese hizmet 
taşıyoruz. 

“TÜRKİYE EKONOMİSİ 
KOBİ’LERLE BÜYÜYECEK”

 MNG Kargo’nun yeni acentelik modeli 
hakkında bilgi verir misiniz? Yeni mode-
lin temelinde hangi öğeler yer alıyor?

Türkiye ekonomisinin KOBİ’lerle büyü-
yeceğine inanıyor ve KOBİ’lere fayda sağla-
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MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin, “MNG Kargo olarak yaklaşık 1 milyar TL ciromuzla sektörümüzde 
ilk 3 firma arasında yer alıyoruz” dedi.

yacak önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz. 
Bu kapsamda kendi işinin sahibi olmak iste-
yen girişimcileri acentelik sistemimizle iş or-
tağımız yaparak MNG Kargo güvencesinde 
kendi işlerinin patronu olma fırsatı sunuyo-
ruz. Satış ve dağıtım performansı odaklı bir 
hak ediş sistemi oluşturduk. Acentelerimize 
satış hasılatından, müşteri segmentine, da-
ğıtımı yapılan kargo adedine göre hak ediş 
oranları veriyoruz.

İş ortağımız her yaptığı satıştan, zamanın-
da ve hasarsız gerçekleştirdiği dağıtımdan 
kazanç sağlıyor. Bunun yanı sıra müşteri 
memnuniyeti kriterlerine göre performans 
primlerimiz oluyor.

“ACENTELERİMİZİN İŞE 
KOLAY ADAPTE OLMALARINI 

SAĞLIYORUZ”

 Yeni acentelik modelinizin girişimcilere 
sağladığı avantajlardan bahseder misiniz? 
Acentelere ne gibi kolaylıklar sağlıyorsu-
nuz?

Sisteme dahil olan acentelerimize ilk 3 ila 
6 ay arasında farklı destek ve teşvikler suna-
rak işe kolay adapte olmalarını sağlıyoruz. 
Acentenin demirbaşlarının temininde destek 
oluyor ve eğitimli, şube işleyişini bilen per-

sonel sağlıyoruz. Acentelik süresi boyunca 
ihtiyaç duydukları her an yanlarındayız.

“GÜNDE 700 BİN ADRESE HİZMET 
ULAŞTIRIYORUZ”

 MNG Kargo’nun yurtiçi ve yurtdışın-
da şube sayısı ne kadar? Bu sayı, 2019 ve 
sonraki yıllarda hangi rakama ulaşacak?

Türkiye’nin en genç ve yenilikçi kargo 
firması olarak 850’den fazla şubesi, 7 tane-
si Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere 
toplam 25 aktarma merkezi, 14 bölge müdür-
lüğü, 10 bine yakın çalışanı, yaklaşık 3 bin 
kara taşıma aracı ile hizmet veriyoruz. Türki-
ye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyanın 
220 ülkesine, günde 700 bin adrese hizmet 
ulaştırıyoruz. 2019 yılında her ildeki acente-
leşme sayımızı artırmayı hedefliyoruz.

“YENİ PROJELER ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYORUZ”

 Kargo sektörüne baktığımızda karşımı-
za nasıl bir tablo çıkıyor? Rekabete karşı 
hangi stratejileri uyguluyorsunuz?

Bugün kargo taşımacılığının yanı sıra kar-
gonun bilgisini de taşıyan, müşteri deneyimi-
ni yüksek seviyede tutan, teknoloji kullanımı 

ile iş süreçlerini kolaylaştıran bir yapıda hiz-
met veriyoruz. İnsan kaynağını geliştirerek 
teknolojik altyapısını güçlendiren, hız ve gü-
ven artırıcı yeni hizmetler sunmaya kaynak 
ayıran firmalar zaman içinde ayrışarak reka-
bette öne çıkacak. Biz de hizmet çeşitliliği 
ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik ope-
rasyon teknolojileri ve yazılım teknolojileri 
alanında yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. 

AKTARMA MERKEZLERİNE 
YATIRIM

 MNG Kargo olarak kısa ve uzun vade-
deki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 

Bu yıl içerisinde pek çok e-ticaret firması-
nın deposunun faaliyet gösterdiği İstanbul’un 
Anadolu yakasında bulunan teknolojik ak-
tarma merkezimizin kapasitesini artırdık. 
Afyon’da yeni bir teknolojik aktarma merke-
zi hayata geçirdik. Aktarma merkezlerimizi 
teknolojiye uyumlu hale getirmek üzere ya-
tırımlar yapacağız. Samsun, Trabzon, Merzi-
fon ve Trakya bölgesi için yatırım planları-
mız var. Ayrıca Ar-Ge Merkezimiz ve bağlı 
olduğu Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüz 
yeni ürün ve hizmetler geliştirmek üzere ça-
lışmalarını sürdürüyor. 2019 yılında yüzde 
30 büyümeyi hedefliyoruz. E


