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DEPOLAMA VE GÜMRÜKLEME
Gümrükleme sürecinde yabancı ülkelere gönderilen malzemeler gümrük geçiş 
alanlarında birtakım işlemlerden geçiyor. Gümrüklemede, prosedüre uygun bir 
lojistik faaliyetinin gerçekleşmesi, bazı şartların sağlanmasını beraberinde getiriyor. 
Depolama ise gümrükleme işlemlerinin gerektirdiği zorunlu bir hizmet olarak 
karşımıza çıkıyor. Dosyamızda, depolama ve gümrükleme hizmeti veren firmaların 
yatırımlarına ve konuyla ilgili uzman analizlerine yer verdik. 
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L ojistik ülkemizde gelişmek-
tedir. Son 20 yılda kat ettiği-
miz yol gurur vericidir. Ta-
şımacılıktan başlayan bir 

sektör; uluslararası her türde taşı-
mayı, antrepo işletmeciliğini, milli de-
polamayı, dağıtımı, kargo hizmetleri-
ni, katma değerli işlemleri aynı bünye 
içinde birleştirmiş ve tedarik zinci-
ri içinde, üretim dışındaki tüm hiz-
metleri verecek hale gelmiştir. Artık 
üretici şirketler de büyüyen ölçekle-
riyle, her hizmeti farklı adreslerden 
almak yerine, tümünü tek adresten 
alma kararını vermektedir. Geçmiş-
te taşeron veya müteahhit diye nite-
lendirilen taşıma, depolama, forwar-
derlik hizmetlerini veren kuruluşlar; 
hizmetleri bünyeleri içine almışlar ve 
tüm taşıma yöntemlerini de birleşti-
rerek, üretici kuruluşlara tüm dünya-
da hizmet verebilir hale gelmişlerdir. 
Depo kapasiteleriyle, araç parklarıyla, 
yazılımlarıyla, tecrübeli, çalışanlarıy-
la, yabancı bağlantıları ile bir dünya 
şirketi olmaya başlamışlardır. 

Önceleri üretici şirketlerin dene-
timinde olan tedarik zincir içindeki 
mal, hizmet ve bilgi akışı artık lojistik 
şirketler tarafından yönetilebilmekte-
dir. Bu amaçla lojistik adını kullanan 
şirketler, üretici şirketler ile strate-
jik iş birliği anlaşması çerçevesinde 
tüm tedarik zincirlerini yönetmeye 
talip olmaktadır. 

Yıllarca lojistiği öğretmeye çalıştık, 
konferanslar, seminerler, kongreler, 
zirveler düzenledik, okullarda öğren-
cilere seminerler verdik, dergiler çı-
karttık, okullarda dersler açıldı, ders 

verdik, yeni yazılımlara yatırımlar yap-
tık. Bunların tamamı sadece taşıma-
cılık ve depoculuk yapmak için değil-
di. Geleceğe yatırım yaptık. Amacımız 
üretici şirketlerin toplam tedarik zin-
cirlerine hizmet etmek ve yönetmek-
ti. Artık hazırız bu çalışmaya.

Bundan sonra yapacağımız; lojistik 
şirketlerimizde süreç yönetim bilgisi-
nin, süreç analizinin, iyileştirmenin, 
farklılaştırmanın ve bunu sağlaya-
cak yalın tedarik zincirinin, JIT sis-
temlerinin, milk-run siteminin, kritik 
performans göstergelerinin kurum-
sal bilgi haline gelmesidir. Yapılacak 
şey şirketlerimiz içinde bunu sağla-
yacak departmanların, insan kaynak-
larının oluşturulması olacaktır. Artık 
çalıştığımız şirketlere, siz sadece üre-
tin, biz gerisini hallederiz diyebilmek-

tir. Bu hedefin şirketlere sağlayacağı 
avantajları anlatabilmektir. 

Üretim şirketlerimiz durumun far-
kındadır. Küresel hale gelen rekabette 
başarı sağlamanın, şirketlerin uzun 
dönem stratejilerinin belirlenip uygu-
lanması ile sağlanacağını bilmektedir-
ler. Herkesin yaptığı taşıma ve depo-
lama operasyonlarını elimizin altına 
alıp, çalıştığımız şirketlere stratejik iş 
birlikleri önerebilmektir. Sektörde bir-
çok lojistik şirketin buna hazır oldu-
ğunu biliyorum. Mevcut eğitim sistemi 
bizlere operasyonlarda değerlendire-
bileceğimiz insan kaynaklarını geliş-
tirmemiz yönünde destek olacak ölçek-
tedir. Yapılacak şey üniversitelerimizin 
endüstri mühendisliği ve işletme bö-
lümlerinde okuyan arkadaşlarımızın 
eğitim planlarına depolama, taşıma-
cılık gibi dersleri almalarıdır. Her iki 
konuda sektör liderlerimizin part-ti-
me öğretim üyesi olarak gençlerimizi 
yetiştirmeleri, beklentilerimizi genç-
lerle paylaşması ve lojistik sektöründe 
edindikleri tecrübe çalışmalarını pay-
laşmak olacaktır. Yapılacak bir başka 
çalışma da bu geçiş sürecinin doğru 
yer ve zamanda netleşmesi olacaktır. 

Müşterilerinin tedarik zincirlerini 
yönetme yetisini kazanmış ve hizmeti 
vermeye devam eden tüm arkadaşla-
rımızın artık kendilerini depocu veya 
kamyoncu olarak görmemesidir. Biz-
ler lojistik süreç içindeki gelişmemi-
zi tamamlayıp tedarik zinciri süreci 
içinde sahaya çıkmalıyız. Buna hazı-
rız. Korkmayalım, hata yapmayalım 
ve üretici şirketlerinin stratejik orta-
ğı olarak yer alalım.

TEDARİK ZİNCİRİNE GEÇİŞİMİZ

Geçmişte taşeron veya müteahhit diye nitelendirilen taşıma, 
depolama, forwarderlik hizmetlerini veren kuruluşlar; hizmetleri 
bünyeleri içine aldılar ve tüm taşıma yöntemlerini de birleştirerek, 
üretici kuruluşlara tüm dünyada hizmet verebilir hale geldiler.
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GÜMRÜKLÜ DEPOLAMALAR, 
ANTREPOLARIMIZ 

Gümrükleme işlemi raf bazında yapılacak ve gümrüğü biten ürünler 
hiç raf değiştirmeden milli depoya aktarılacak. Bu sayede ithalatın 
azaldığı dönemlerde veya mevsimsel ürünlerde antrepoların boşalması 
önlenecek, elleçleme giderleri düşecek, lojistik maliyetler azalacak.

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ
YELKENKAYA

Lojistik Danışmanı

LOJİSTİK | ANALİZ

Tedarik zincirinin amaçların-
dan birisi de satışa sunulan 
ürünlerin maliyetlerinin dü-
şürülmesi ve böylece satış 

fiyatlarının indirilmesi ile birlikte pa-
zar payının artırılması veya fiyatları 
düşürmeden kar marjlarının yüksel-
tilmesidir. Tüm tedarik zinciri yöneti-
cileri bunu hedeflemektedir. Ürün ma-
liyetine etki eden birinci faktör üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi diğeri de 
üretim dışında kalan ve adına lojistik 
maliyetler dediğimiz hizmet maliyet-
lerinin indirilmesidir. 

Lojistik maliyetler iki temel operas-
yondan oluşmaktadır. Birincisi taşı-
ma diğeri ise depolama hizmetleri-
dir. Taşıma maliyetleri rota planlama 
ve optimizasyonlarla azaltırken depo 
maliyetleri ancak depoların doğru iş-
letilmesi ve yüksek doluluk oranları ile 
çalışmasıyla sağlanabilir. İthalat sü-
recinde, bu maliyetlerin içine güm-
rükleme maliyetleri de girmektedir. 
Gümrük vergilerini değiştirme şan-
sımız yoktur ancak antrepolara aldı-
ğımız daha sonra gümrükleyip milli 
depolara aktardığımız ürünleri, ant-
repo maliyetleri oldukça yüksektir. 

Antrepolarımızda indirme bindir-
me ve depolama maliyetlerimiz milli 
depoların üzerindedir. Hacimlerin her 
zaman dolu olmaması, verilen yüksek 
teminatlar, gümrük memur maliyetle-
ri bu fiyat artışına neden olmaktadır. 
Bir de bu ürünlerin gümrükleme iş-
lemlerinin yapılmasının ardından de-
polama için milli depolara taşınması 
da bir maliyet unsuru olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Antrepo hizmetlerinin bir yandan 
verilmesi ancak maliyetlerinin azal-
tılması konusunda yapılacak çalışma-
lar sözkonusudur. İthalatçı şirketlerin 
veya lojistik şirketlerin belli teminatlar 
karşılığında milli depolarını antrepo 
olarak kullanması sözkonusu olmalı-
dır. Burada bir depo yönetimi yazılımı 
kullanılması ve raflarda gümrüklü ve 
milli ürünlerin farklı adreslerde yan 
yana muhafaza edilmesi düşünülme-
lidir. Gümrük idarelerine de bağlana-
cak olan yazılım modülleri ile hangi 

rafta hangi gümrüklenmemiş ürün 
olduğu online görülebilecektir. De-
netimler uzaktan bile yapılabilecek-
tir. Gümrük idareleri denetimlerinde 
hangi rafta gümrüklü malzeme bu-
lunduğunu el terminallerinden izle-
yebilecektir. 

Gümrükleme işlemi raf bazında ya-
pılacak ve gümrüğü biten ürünler hiç 
raf değiştirmeden kaydı olarak milli 
depoya aktarılacaktır. Bu sayede itha-
latın azaldığı dönemlerde veya mev-
simsel ürünlerde antrepoların boşal-
ması önlenecek, elleçleme giderleri 
düşecek, lojistik maliyetler azalacaktır. 
Raflar hem milli hem gümrüklü mal-
lar için kullanılacak ve doluluk oran-
ları yükselecektir. Depo maliyetleri de 
düşecektir. 

İthalatımız sürekli olarak artmak-
tadır. Artan ithalatın engellenmesi için 
çeşitli gümrük vergiler artırılmakta, 
KDV’ler belirlenmekte, özel tüketim 
vergileri yükselmektedir. Bu sayede 
ithalat engellenmeye çalışılmaktadır. 
Bu uygulamalar da antrepo kullanımını 
artırmaktadır. Artan ithalat maliyet-
leri enflasyonu artırmakta ve olum-
suz etki yaratmaktadır. 

Yapılması gereken tüketimin artı-
rılması ve tüketimden alınan vergi-
lerle ekonomiye destek verilmesi ol-
malıdır. Tüketimin artması için ürün 
fiyatlarının düşürülmesi gerekmekte-
dir. Pahalı ürünün az satılması yeri-
ne ucuz ürünün çok satılması tercih 
edilmelidir. Halkın refahının sağlan-
masının gelir arttırılmasının yanı sıra 
ikinci faktöründe tüketimin artırılma-
sı olmalıdır.

MRLLOG LOJİSTİK, PANDEMİYE 
RAĞMEN HEDEFLERİNE ULAŞTI

P andemi süreci, tüm dünyayı ve Tür-
kiye’yi olumsuz etkiledi. Üretim ve 
tüketimin sınırlanmasına bağlı ola-
rak, tedarik zincirinin en önemli 

parçası olan lojistik, şanslı sektörlerden biri-
si oldu. Üretimin kısıtlı çalışmasına rağmen, 
çeşitli ürün gamları ile lojistik faaliyetleri de-
vam etti. Bu sürecin etkileri 2021 yılında da 
devam edecek gibi gözüküyor.

Pandemi süreci, ülkemizde yaşanan dep-
rem ve tüm dünyadaki gelişmelerle gerçek-
ten zor bir yıl geride kaldı. Buna rağmen MR-
Llog Lojistik, hedeflerine ulaşmayı başardı. 
Yatırım ve ciro hedeflerini tutturan MRLlog 
Lojistik, 2021 yılında da araç, personel, bilgi 
işlem, depo ve yurtdışı yatırımlarına devam 
etmeyi planlıyor. 2020 yılı başı itibariyle özel-
likle parsiyel taşımalarda tercih edilen lojistik 
şirketi hedefini yerine getiren MRLlog Lojis-
tik, Doğu Avrupa-Orta Avrupa-Balkan Ülke-
leri ve İngiltere’ye haftalık toplam 100 araç 
parsiyel çıkış sayısına ulaştı. 

ARAÇ YATIRIMLARI 
HIZLA DEVAM EDİYOR

Sene başında hedeflediği 100 özmal araç 
sayısına ulaşan MRLlog Lojistik, araç yatırım-
larına hızla devam ediyor. Müşterilerden ge-
len yoğun talepler doğrultusunda ekspres ta-
şımacılığa yönelik minivan araç yatırımının 
ilk adımlarını atan şirket, yine sene başında 
hedeflediği hat kuruluşlarını planladığı doğ-
rultuda gerçekleştirdi.

Markalaşma ve tercih edilme anlamında 
2020’nin önemli bir yıl olduğu MRLlog Lojis-
tik’in Çatalca’daki serbest depo yatırımı sene 
başında faaliyete girdi. MRLlog Lojistik’in ilk 

hedefi kendi taşıdığı yüklere yönelik bir ya-
tırım olsa da, sene ortasında müşterilerden 
gelen talepler doğrultusunda, stok ve depo 
yönetimi hizmeti de vermeye başladı. Şirket, 
son çeyrekte operasyonlarının devamı ola-
rak, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde de MR-
LLOG BG OOD kuruluşu ve depo yatırımını 
hayata geçirdi.

TÜM SÜRÜCÜLER ADR 
SERTİFİKASINA SAHİP

Sanayi ve endüstriyel ürün gamları, kimye-
vi maddeler, otomotiv ve yedek parça ile sağ-
lık gereçleri taşımacılığını Doğu Avrupa-Orta 
Avrupa-Balkan Ülkeleri ve İngiltere’ye yapan 
MRLlog Lojistik, karayolu komple ve parsiyel 
taşımacılık, ekspres minivan taşımacılık, in-
termodal taşımacılık ve ısı kontrollü frigo yük 
taşımacılığı gerçekleştiriyor. Transit süre, ma-
liyet ve yük güvenliğinin en önemli kriterleri 
arasında yer aldığı MRLlog Lojistik, özellikle 
tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili TİO Bel-
gesine sahip. Araç yatırımlarında ADR yük 
taşımacılığına uygun donanımlı yatırımı ter-
cih eden MRLlog Lojistik’in tüm sürücülerin-
de ADR sertifikası bulunuyor.

2020 yılı başı itibariyle özellikle parsiyel taşımalarda tercih edilen lojistik şirketi hedefini 
yerine getiren MRLlog Lojistik, Doğu Avrupa-Orta Avrupa-Balkan Ülkeleri ve İngiltere’ye 

haftalık toplam 100 araç parsiyel çıkış sayısına ulaştı. Sene başında hedeflediği 100 özmal 
araç sayısına ulaşan MRLlog Lojistik, araç yatırımlarına hızla devam ediyor.
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TÜRK LOYDU VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM MELİKOĞLU:

“İSTİKRARLI İLERLEYİŞİMİZİ MEGA PROJELERLE 
SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

K uruluş amacı denizcilik ve endüstri 
alanında teknik gelişimi sağlamak 
olan Türk Loydu, bugün gelinen 
noktada hizmetlerini uluslarara-

sı tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler 
çerçevesinde sürdürüyor. Türkiye ve dünya-
nın çeşitli yerlerinde büro ve temsilcilikleri 
bulunan Türk Loydu, 200’den fazla uzman 
insan kaynağı ile denizcilik, savunma sana-
yii, endüstriyel sektörler, imalat, inşaat ve 
eğitim alanlarında geniş bir yelpazede; gemi 
klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve perso-
nel belgelendirme, muayene, onaylanmış ku-
ruluş, üçüncü taraf kontrolörlük, gözetim ve 
eğitim hizmetleri veriyor. 

“SAVUNMA SANAYİİNDE ÖNEMLİ 
BAŞARILAR ELDE ETTİK”

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başka-
nı Cem Melikoğlu, özellikle savunma sanayii 
projelerinde son yıllarda çok büyük ilerleme-
ler kaydettiklerini söyledi. Türk Loydu’nun 
Türkiye’de inşa edilen tüm askeri projeler-
de 20 yıldan fazladır kesintisiz yer alan, yur-
tiçi ve yurtdışı projelerde bugüne kadar top-
lam 150’yi aşan askeri gemi klaslamış bir klas 
kuruluşu konumunda bulunduğunu belirten 
Cem Melikoğlu, “Türk Loydu, çok önem ver-
diği savunma sanayi faaliyetlerini, özellik-
le 2015 yılından bu yana, hem ulusal hem de 
uluslararası arenada milli görev şuuruyla ye-
rine getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar 
MİLGEM projesi, Amfibi Çıkarma Gemileri 
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, Kurtarma 
ve Yedekleme Gemileri TCG Akın ve TCG Işın, 
Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar gibi 
büyük projeleri başarı ile tamamlayan Türk 
Loydu, inşaatı devam eden Acil Müdahale ve 
Dalış Eğitim Gemileri, Lojistik Destek Gemi-
leri, Test ve Eğitim Gemisi ile Türk savunma 
sanayiinin gururu olan ve tamamlandığın-
da Türkiye’nin en büyük savaş gemisi ola-
cak olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi 
TCG Anadolu’nun klaslama faaliyetlerine de 
son hızıyla devam ediyor” dedi.

Cem Melikoğlu, “Türk savunma sanayii-
nin gelişiminde son nokta olarak kabul edi-
len ve uçak gemisi sınıfı içerisinde yer alan 
TCG Anadolu için 2015 yılında Türk Loydu ve 
Sedef Tersanesi arasında yapılan klaslama 
sözleşmesinin ardından klaslama çalışma-
ları hızla devam etti. 2019 yılında blok çelik 
inşa üretimleri ve blokların kızakta birleşim 
çalışmaları tamamlandı ve Türk donanması-
nın amiral gemisi olacak gemi suya kavuştu. 
2020 yılının sonunda tamamlanması bekle-
nen TCG Anadolu; Ege, Karadeniz ve Akdeniz 
harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Ok-
yanusu ile Atlantik Okyanusu’nda kullanılabi-
lecek. Türk Loydu, son yıllarda savunma sa-
nayii alanında sahip olduğu geniş referans 
ve tecrübeyi sadece Türkiye’de değil, ulus-
lararası arenalarda, Türkmenistan, Pakis-
tan ve Katar gibi ülkelerde de gösterebilmek 
adına yeni projelere imza attı. Bu kapsamda 
ASFAT AŞ ile Pakistan Savunma Üretimi Ba-
kanlığı arasında inşa sözleşmesi imzalanan 
ve Türkiye’nin bir kalemde gerçekleştirdi-
ği en büyük savunma sanayi ihracatı olan, 4 
adet MİLGEM tipi korvetin klaslama faaliyet-
leri de Türk Loydu tarafından gerçekleştirili-
yor” diye konuştu.

Türk Loydu’nun uluslararası organizas-
yonlarda üst düzey görevler alarak ülkemizi 
başarıyla temsil ettiğini ifade eden Cem Me-
likoğlu, “Savunma sanayiinin denizcilik ala-
nındaki en önemli uluslararası üst kuruluş-
larından olan Uluslararası Askeri Gemi Birliği 
INSA’da konsey üyeliği görevinin yanı sıra, As-
keri Gemi Klas Kuruluşları Birliği NSCA’nın 12 
Ekim 2020’de yapılan yıllık genel toplantısın-
da Başkanlığı Polonya Klas Kuruluşu PRS’den 
devralarak, NSCA’nın yeni başkanı oldu. Yeni 
Tip Koronavirüs salgını dolayısıyla sanal or-
tamda yapılan toplantıda geçen dönem baş-
kan yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Türk 
Loydu yeni dönemde oybirliği ile başkanlığa 
seçildi. Bir yıl süreyle bu görevi üstlenecek 
olan Türk Loydu, NSCA’nın idari görevleri-
nin yanında komite toplantılarını yöneterek 
NATO ile olası görüşme ve raporlamayı yü-
rütecek” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ 
PROJELERİ TÜRK LOYDU 
GÜVENCESİ İLE İNŞA EDİLİYOR”

Türkiye’nin yerli ve milli tek klas kurulu-
şu olan Türk Loydu’nun askeri deniz araç-
larının yanı sıra, ticari yeni inşa gemilerinin, 
yolcu teknelerinin, römorkörlerin, hopper 
barge ve dredger’ların klaslamasında önem-
li bir tecrübeye sahip olduğunun altını çizen 
Cem Melikoğlu, “Bu gemi tiplerinin klaslan-
masının yanında aynı zamanda, dökme yük 
gemileri, sondaj ve araştırma gemileri, balık-

çı gemileri, tankerler, destek gemileri ile ‘sı-
fır emisyonlu’ ve batarya ile çalışan inovatif 
gemiler ile ilgili de bir yandan kural geliştir-
me çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan 
hız kesmeden klaslama faaliyetlerine devam 
ediyor. Ülkemiz için stratejik olan alanlarda 
daha fazla yer almak için filosunda bulunan 
gemilerin çeşitliliğini artırmak üzere farklı gi-
rişimlerde bulunan Türk Loydu, 2018 yılında 
filosuna kattığı Türkiye’nin ilk sondaj gemisi 
Fatih’e ilave olarak, sondaj filosunun diğer ge-
mileri olan Yavuz’u ve Kanuni’yi de klaslama 
filosuna kattı. Türk Loydu aynı zamanda ül-
kemizin en önemli kuruluşlarından olan Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü için inşa edilecek olan 122 adet 
süratli devriye botunun inşa çalışmalarında 
da klaslama faaliyetlerini yürütecek. Türki-
ye’nin gemi inşa tarihindeki en büyük seri 
üretiminin gerçekleştirileceği projenin beş 
yıl sürmesi planlanıyor” açıklamasını yaptı.

“AR-GE PROJELERİNE 
ÖNEMLİ YATIRIMLAR 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Cem Melikoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Türk Loydu, deniz sektöründeki başarıları-
nın yanı sıra endüstri ve belgelendirme sek-
törü faaliyetleri kapsamında, enerji, inşaat, 
maden, imalat, kimya, ulaşım ve lojistik sek-
törü gibi birçok alanda hizmet veriyor. Ça-
nakkale Köprüsü, Akkuyu Nükleer Santrali 
başta olmak üzere çeşitli çelik yapılar, köprü-
ler, stadyumlar, hastaneler, uçak bakım han-
garları, endüstriyel tesisler ve çeşitli tipte si-
vil yapılardan oluşan birçok mega projede de 
yer alıyor. Araştırma ve geliştirme faaliyetle-

ri kapsamında son zamanlarda hizmet ver-
diği tüm sektörlerdeki dijitalleşme süreçleri-
ne paralel olarak uzaktan sörvey yapabilme 
araçları, sanal gerçeklik uygulamaları ve eği-
tim kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik ye-
nilikçi ve trendlere uygun büyük yatırımlar 
yapan Türk Loydu, sektöre ve ülkemize fay-
dalı olabilecek teknolojik ve inovatif çözümler 
sunmak üzere üniversiteler, ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla ve diğer organizasyon-
larla uzun vadeli stratejik işbirlikleri kurarak 
inovasyon süreçlerinde çok yönlü hamleler 
yapmayı hedefliyor.”

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, “Türkiye’nin tek ulusal klaslama ve 
uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak, istikrarlı ilerleyişimizi mega projelerle sürdürmeye 

devam ederken, dijitalleşme alanında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi. 

LOJİSTİK | TÜRK LOYDU

CEM MELİKOĞLU: 
“Türk Loydu, çok önem 

verdiği savunma sanayii 
faaliyetlerini, özellikle 2015 

yılından bu yana, hem ulusal 
hem de uluslararası arenada 

milli görev şuuruyla yerine 
getirmeye devam ediyor.” 
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HAVACILIK HİZMETLERİ 
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Temel ürünü uçuş hizmeti (havayolu taşımacılığı) olan 
havacılık sektöründe hizmet tedarik zinciri yönetiminin, diğer 
bir ifadeyle havacılık hizmetleri tedarik zinciri yönetiminin 
hedefi, uçuş hizmetini kullanacak müşterinin memnuniyetidir.

GÜLAÇTI ŞEN

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 

Öğretim Görevlisi

LOJİSTİK | ANALİZ

Tedarik zinciri, tedarikçiler 
ve müşteriler arasında iş-
birliği yapan organizas-
yonların bir ağıdır. Teda-

rikçi ve müşteri arasında malzeme 
ile bilgi akışını en iyi düzeyde ve en 
düşük maliyetle gerçekleştirmek, di-
ğer bir ifadeyle tedarik zincirini yönet-
mek, ilgili taraflar açısından oldukça 
önemlidir. Etkin bir tedarik zinciri yö-
netimi sonucunda işletmenin üretim, 
pazarlama ve satış ile ilgili faaliyetle-
ri olumlu biçimde etkilenecek, daha 
düşük maliyetler ile daha fazla müş-
teri memnuniyeti elde edilmesi söz-
konusu olacaktır. 

Genellikle üretim endüstrilerinde 
etkin bir şekilde uygulanan tedarik 
zinciri yönetiminin hizmet endüstri-
lerinde de etkin bir şekilde yönetilme-
si önem kazanmıştır. Hizmet sektö-
ründe tedarik zincirinin yönetilmesi, 
hizmetlerin kendine has ayırt edici 
özelliklerinden dolayı kolay değildir. 
Ayrıca sektörden sektöre olan fark-
lılık da hizmet tedarik zinciri yöneti-
mini etkilemektedir. Hizmet sektörün-
de tedarik zincirinin yönetilmesi son 
teknolojinin kullanılarak tüketicilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ol-
malıdır. Ayrıca kaynakların destek ve 
temel hizmetlere dönüşümünün ve 
bu hizmetlerin tüketicilere teslimini 
gerçekleştiren tedarikçi, hizmet sağ-
layıcı, tüketici ve diğer destek sağlayı-

cılarının iş birliği içerisinde çalışma-
sını gerektirmektedir. 

Hizmet sektörünün önemli bir dalı 
olarak hava taşımacılığı endüstrisi, lo-
jistik yönetiminde bir taşıma tipi ol-
duğu kadar aynı zamanda başlı başı-
na bir tedarik zinciri olarak gelişen 
önemli bir sektördür. Havacılık sek-
törünün yüksek maliyetli, kompleks, 
ileri seviyede profesyonellik gerekti-
ren yüksek katma değerli ürün, üretim 
ve teknolojileri, çalışan iş gücü, emni-
yet ve güvenilirliği öne çıkaran yapı-

sı, karmaşık tedarik zinciri ağları ile 
diğer sektörlerden farklı olduğu or-
tadadır. Havacılıkta mühendislik dü-
zenlenmeleri başta olmak üzere yürü-
tülen tüm hizmetler, müşteriye değer 
katma sürecini etkilemektedir. Fark-
lı aktörlerin (uçak üretim, havayolu, 
havalimanı, işletmeleri, hava trafik 
ve seyrüsefer sağlayıcıları vb.) süre-
ce dahil olduğu endüstride, teknoloji 
yoğun, dinamik ve karmaşık bir sü-
reç söz konusudur. Dolayısıyla teda-
rik zincirinin etkin bir şekilde yöne-
tilmesi önem kazanmaktadır. 

Havacılık endüstrisinde farklı faali-
yet alanlarında tedarikçiler ve müşte-
riler değişiklik göstermektedir. Ancak 
temel ürünü uçuş hizmeti (havayolu 
taşımacılığı) olan havacılık sektörün-
de hizmet tedarik zinciri yönetiminin, 
diğer bir ifadeyle havacılık hizmetle-
ri tedarik zinciri yönetiminin hedefi 
uçuş hizmetini kullanacak müşteri-
nin memnuniyetidir. Uçuş hizmetinde 
‘yolcu’ olarak adlandırılan müşteriyi 
memnun etmek; tüm operasyonların 
emniyetli yürütülmesi, uçakların za-
manında kalkış yapması ve kaliteli hiz-
met verilmesi ile mümkündür. Havacı-
lık hizmet tedarik zincirinin etkin bir 
şekilde yönetilmesi, zincirdeki her bir 
aktörün uçuş amacına yönelik iş birliği 
yapması ve böylece müşteri memnuni-
yetinin sağlanması için süreç iyileşti-
rilmeye odaklanması ile mümkündür.

ALIŞAN LOJİSTİK’TEN YÜKSEK STANDARTLARDA 
DEPO VE ANTREPO HİZMETİ

A lışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi 
Ayhan Özekin, 1985 yılında kuru-
lan Alışan Lojistik’in bugün 450 
adet öz mal araç filosu ve Tür-

kiye genelinde 16 farklı lokasyonda, bin 500 
çalışanıyla uluslararası karayolu taşımacı-
lığı hizmeti sunan bir marka olduğunu söy-
ledi. 2019 yılını hedeflerine ulaşarak, 726 
milyon TL ile kapattıklarını ve yine Fortune 
Türkiye 500 şirketlerinden biri olmaya hak 
kazandıklarını belirten Ayhan Özekin, ku-
ruluşlarının 35. yılını kutladıkları 2020 yılın-
da son yıllarda olduğu gibi yüzde 20 seviye-
lerine yakın bir büyüme hedefi koyduklarını 
ifade etti. 

150 bin metrekare kapalı alanda 260 bin 
palet depolama kapasitesine ulaşan yatı-
rımları ile ülke çapında farklı şehirlerdeki 
13 lokasyonda, yüksek standartlarda depo 
ve antrepo hizmeti sunduklarını kaydeden 
Ayhan Özekin, “Antrepo ve serbest depola-
rı bünyesinde; tehlikeli ürünler (yanıcı parla-
yıcı), kimyasal ürünler, gıda içerikli ürünler, 
FMCG ürünleri, ısı kontrollü ürünler ve diğer 
standart depolama ihtiyacı olan ürünler için 
hizmet sağlıyoruz. Tüm Alışan tesislerinde; 
kimya ve FMCG endüstrileri için tasarlan-
mış operasyonlar, katma değerli ürün elleç-
leme operasyonları, yüksek standartlara sa-
hip güvenlik öncelikli operasyonlar, 24/7 acil 
durum kapsamı ve acil durum planları, tesis 
içi ve tesis dışı acil durum müdahale ekip-
leri, 24 saat acil durum bağlantısı, tüm per-
sonele uygulanan periyodik acil durum eği-
timleri, matrixlerle takip edilen pozisyon ve 
görev tabanlı eğitimler ile BBS (Davranış Ta-
banlı Güvenlik) eğitimleri ve sonuçların taki-
bi yapılıyor. Depoculukta önümüzdeki yakın 
süreçte müşteri ihtiyaçlarına ve projelerine 
bağlı olarak büyüme ve yeni yatırım strateji-
miz devam edecek” dedi.

“ALIŞAN LOJİSTİK, BİR SPOT 
DEPOCU DEĞİL”

Depo ve antrepo yatırımlarının tüm hiz-
metler içinde yaklaşık yüzde 25’lik bir ora-
na sahip olduğunu ifade eden Ayhan Özekin, 
“Bu seviye, ülkemizdeki sanayi kuruluşları-

nın depolama süreçlerini profesyonel lojis-
tik şirketlerine emanet etme tercihi arttıkça 
büyüme gösterecektir. Devletimiz depo yatı-
rımları için bazı destekler sağlayarak ayrı-
ca antrepo maliyetlerini düşürmeye yöne-
lik politikalar üretebilir. Alışan Lojistik, bir 
spot depocu değil. Diğer bütün lojistik süreç-
lerimizde olduğu gibi, müşterilerimizin ihti-
yaçlarına uygun terzi işi projelerle başta gü-
venlik, kalite ve optimizasyonu amaçlayarak 
entegre lojistik hizmeti ile tedarik zinciri sü-
reçlerine değer katıyor” diye konuştu. 

“LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
2021’DE HIZLI BİR BÜYÜME 
TRENDİNE GİRECEK”

Ayhan Özekin, yeni yatırım planlarına iliş-
kin olarak da şu bilgileri verdi: “Pandemi dö-
neminden önce tüm dünyada yeni planla-
malar yapılıyor; daha teknolojik çözümler, 
demiryolları, block chain tabanlı yapılanma-
lar ve daha birebir tedarik modelleri üzerin-
de çalışılıyordu. 2021 yılına uzayan süreç-
te de lojistik sektörünün hızlı bir büyüme 
trendine gireceği kanısındayım. Senelerdir 
hepimizin gündeminde daha çok demir yo-
lunu, deniz taşımacılığını ve dolayısıyla in-

termodal taşıma modlarını kullanmak var-
dı. Bu dönemde de Alışan Lojistik olarak, bu 
alanlarda gelişiyor, ülke çapındaki coğrafi 
büyümemizi sürdürüyor, filomuzu gençleş-
tiriyor ve Katma Değerli Hizmet operasyon-
larında yenilikler yaratıyoruz. Ayrıca, özel-
likle e-ticarette korona sonrasında mecburi 
değişiklikler görüldü; bu sebeple daha yay-
gın depoculuk ve mikro dağıtım faaliyetleri 
gündemimize geldi, önümüzdeki yıl da gün-
demde olmaya devam edecek. Zira stok po-
litikaları değişti, değişiyor. ‘Tam zamanında’ 
ürün politikası, karantina dönemi sonrasın-
da yeniden tasarlanacak bir üretim politika-
sı haline geldi. Artık kurumlar, belirsizliklere 
karşı envanterlerini yeniden ayarlayacak ve 
daha fazla stok tutma eğiliminde olacaklar. 
Biz de Alışan Lojistik olarak buna karşı ted-
birlerimizi aldık.”

ALIŞAN LOJİSTİK | LOJİSTİK

Alışan Lojistik, 150 bin metrekare kapalı alanda, 260 bin palet depolama 
kapasitesine ulaşan yatırımları ile ülke çapında farklı şehirlerde 13 

lokasyonda, yüksek standartlarda depo ve antrepo hizmeti sunuyor. 
AYHAN ÖZEKİN: “Depoculukta 

önümüzdeki yakın süreçte müşteri 
ihtiyaçlarına ve projelerine bağlı 
olarak büyüme ve yeni yatırım 

stratejimiz devam edecek.”
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KRONE’DEN GÜLER NAKLİYAT’A 
50 ADET FRİGORİFİK TREYLER

A vrupa’nın treyler devi Krone, 
Türk nakliyecisinin ilk tercihle-
ri arasında yer almaya devam 
ediyor. Kaliteli ve uzun ömürlü 

ürünleriyle nakliyecilere rekabet gücü ve 
düşük işletme maliyetleri konusunda sayı-
sız avantajlar sağlayan Krone, aynı zaman-
da Türkiye’de yaptığı yatırımlar neticesinde 
kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına en hızlı 
şekilde cevap verebiliyor. Büyüme hedefle-
ri doğrultusunda yatırımlarını hızlandıran 
Hatay merkezli Güler Nakliyat, tercihini ka-
lite ve sağlamlıktan yana kullanarak filosu-
nu 50 adet Krone Cool Liner ile güçlendirdi. 
Bu yatırımla birlikte Güler Nakliyat’ın filo-
sundaki Krone marka treyler sayısı 65 adet 
olurken, toplam filo büyüklüğü ise 150 ara-
ca ulaştı. Türkiye’den ağırlıklı olarak Rusya 

hattına, kendisine ait gemilerle yaş sebze ve 
meyve taşımacılığı yapan Güler Nakliyat, lo-
jistik operasyonlarında en donanımlı ve ve-
rimli ekipmanları kullanıyor. Teslimat tö-
reninin ardından kısa bir açıklama yapan 
Güler Nakliyat Firma Sahibi Ahmet Bünya-
min Yavuz, “Güler Nakliyat olarak önemli 
büyüme hedefleri doğrultusunda bu yatırı-
mı gerçekleştirdik. Yatırım kararını verdiği-
miz günden bugüne kadar tüm süreçte ya-
nımızda olup bize desteğini hiç esirgemeyen 
başta Krone Bölge Satış Yöneticisi Selçuk 
Bey olmak üzere tüm Krone ailesine teşek-
kür ediyorum. Piyasadaki en sağlam, en do-
nanımlı ve satış sonrası hizmet konusunda 
en güvenlilir treylerlerle operasyonumuzu 
sürdürmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğur-
lu olsun” dedi.

LOJİSTİK | KRONE

Avrupa’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Türkiye’nin dört bir yanındaki teslimatlarını 
sürdürüyor. Krone, son olarak Hatay’ın en büyük filolarından birine sahip olan Güler 

Nakliyat firmasına 50 adet Cool Liner frigorifik treyler teslim etti. 

Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi Selçuk Akdöner, 
Güler Nakliyat Firma Sahibi Ahmet Bünyamin 
Yavuz’a plaket takdim etti.

Güler Nakliyat’ın 
filosundaki Krone 

marka treyler sayısı 
65 adet olurken, 

toplam filo büyüklüğü 
ise 150 araca ulaştı. 

“TÜM SEKTÖRLERE ÖZEL ENTEGRE 
LOJİSTİK HİZMETİ SUNUYORUZ”

E kol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Ak-
yol Ekiz, kendi tesisleriyle Türki-
ye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, 
Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Ro-

manya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, 
Slovenya ve İsveç’te 85 lokasyonda hizmet 
verdiklerini söyledi. Her sektörün lojistik ih-
tiyacının farklı olduğu bilinciyle; başta oto-
motiv, FMCG, gıda, sağlık, perakende, tekstil, 
endüstri ve teknoloji olmak üzere tüm sek-
törlere özel entegre lojistik hizmeti sunduk-
larını belirten Arzu Akyol Ekiz, “2020 yılına 
pandemi koşullarının damgasını vurduğu-
nu söyleyebiliriz. Oldukça değişken ve öngö-
rülemeyen bir yıl yaşamaya devam ediyoruz. 
Bu süreci yenilenme ve geleceğe hazırlan-
ma dönemi olarak oldukça verimli bir şekil-
de geçiriyoruz. Artan iş hacimlerimize çö-
zümler üretirken teknoloji ve Ar-Ge altyapı 
yatırımlarına hız kesmeden devam ediyo-
ruz” dedi. 

Yurtdışı şirketlerinde gerçekleştirdikleri 
işbirlikleri ile Avrupa’daki büyüme ivmeleri-
ni artırıcı girişimler yaptıklarını kaydeden 
Arzu Akyol Ekiz, “Depolama kapasitelerimi-
zi genişletiyoruz. Filomuzu daha verimli kıl-
mak adına araçlarımızı yenileme projemiz 
de devam ediyor. 13 ülkede; kapalı alanı 1 mil-
yon metrekarenin üzerindeki dağıtım mer-
kezlerimizin yanı sıra intermodal taşımacı-
lığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok 
trenlerimiz, 6 bin araçlık filomuz ve yüksek 
teknolojimizle entegre, esnek ve etkin lojis-
tik çözümler sunuyoruz” diye konuştu. Güm-
rükleme ve depolama hizmetlerinden bah-
seden Arzu Akyol Ekiz, “Müşterilerimizin 
sorunlarını, beklentilerini ve lojistik ihtiyaç-
larını tespit ederek, terzi usulü çözümlerle 
işlerine değer katacak hizmetler veriyoruz. 
Doğru, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ta-
sarlanmış tesislere ve altyapıya sahip ekip-
man ve filoya yatırım yapmayı önemsiyoruz. 
Tek bir çatı altında 30 futbol sahası büyük-

lüğündeki depolama alanıyla Türkiye’nin en 
büyük kapalı alanına sahip lojistik tesisi olan 
Lotus’un çatısının 40 bin metrekarelik kıs-
mını güneş panelleri ile kaplayarak, Ocak 
2021 itibarıyla 5800 MW/H elektrik üretimi-
ne başlıyoruz. Bu da tesisin elektrik ihtiya-
cının yüzde 65’ine yakınını sürdürülebilir ve 
temiz enerji kaynağı olan güneş ile karşıla-
yarak sera gazı etkisini azaltması anlamı-
na geliyor. Ayrıca Polonya ve Ukrayna’daki 
tesislerimizde depo yatırımlarımızı devreye 
soktuk” şeklinde konuştu.

“EKOL’Ü GELECEĞE 
TAŞIYACAK YATIRIMLARIMIZI 
SÜRDÜRÜYORUZ”

Arzu Akyol Ekiz, hedefleriyle ilgili olarak 
da şu bilgileri verdi: “Ülkemizin ve ekono-
mimizin ihtiyaçları doğrultusunda istikrar-
lı büyümemizi sürdürürken bir taraftan da 
yepyeni bir yönetim modeli üzerinde kap-
samlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu projenin 

2021’de hayata geçirilmesi ile tüm şirketlere 
rol model olacak bir Ekol’ü hayata geçirmiş 
olacağız. Kusursuz müşteri memnuniyeti 
için Ekol’ü geleceğe taşıyacak yatırımlarımı-
zı sürdürüyoruz. Sağlık sektöründe çok cid-
di bir depo otomasyon yatırımı yapmak üze-
reyiz. Neredeyse el değmeden ürün toplar 
hale geleceğiz. Bir yıl içerisinde bu yatırımı-
mızı devreye almayı planlıyoruz. 2017’de fa-
aliyetlerine başlayan Yalova Ro-Ro Termina-
limizde ikinci etap yatırımı gündemimizdeki 
en önemli projelerden. İkinci etap için ÇED 
sürecini yüzde 80 oranında tamamlamış bu-
lunuyoruz. Terminalimize yaklaşık 50 bin 
metrekare park alanı ve bir adet daha 300 
metre boyunda iskele ekleyerek aynı anda 
üç gemiye hizmet verecek kapasiteye ula-
şacağız. Gelecekte enerji maliyetleri ve çev-
resel etki azaltımı için sahil bağlantısı, ter-
minal vinci gibi yatırımları da yapacağız. 
E-ticaret, büyüme stratejimizin merkezinde. 
Dijitalleşme çağında Lojistik 4.0’ı temel mot-
tomuz olarak içselleştiriyoruz. Gerek e-ihra-
cat, gerekse B2C market yeri ve son teslimat 
çözümleri ile büyüme stratejimizin en kritik 
yapı taşlarını e-ticaret oluşturuyor. E-ticaret 
sektörünün artan ihtiyaçlarını karşılayacak 
yatırımlarımıza 2021’de de devam edeceğiz. 
Yeni yılda araçlarımızı yenileme projemizi de 
sürdüreceğiz.”

EKOL | LOJİSTİK

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Her sektörün lojistik ihtiyacının farklı olduğu 
bilinciyle; başta otomotiv, FMCG, gıda, sağlık, perakende, tekstil, endüstri ve teknoloji olmak 

üzere tüm sektörlere özel entegre lojistik hizmeti sunuyoruz” dedi. 

ARZU AKYOL EKİZ: “Ülkemizin ve ekonomimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda istikrarlı büyümemizi 

sürdürürken bir taraftan da yepyeni bir yönetim 
modeli üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. 

Bu projenin 2021’de uygulamasıyla 
tüm şirketlere rol model olacak bir Ekol’ü hayata 

geçirmiş olacağız.”

EKOL TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ ARZU AKYOL EKİZ:



www.ekovitrin.com   •   Aralık 202080

VIP TRANSPORT, FİLOSUNU 27 ADET 
RENAULT TRUCKS T480 İLE GÜÇLENDİRDİ

A vrupa güzergahlarında uzman-
laşan taşımacılık operasyonları-
nı sürdüren VIP Transport, yeni 
27 adet Renault Trucks T480 

Euro 6 çekicilerinin 21 adedini teslim aldı. 
Böylece VIP filosundaki Renault Trucks çe-
kiciler 110 araca ulaştı. 

Hadımköy Koçaslanlar Otomotiv tesi-
sinde gerçekleştirilen törende araçlar, VIP 
Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sait 
Ünlü ve İşletme Müdürü Vedat Tutu’ya tes-
lim edildi. Renault Trucks Türkiye Başka-
nı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Filo Satış Müdürü Ziya Çolak, 
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü Me-
sut Süzer ile Renault Trucks Finansal Hiz-
metler (RTFS) Satış ve Pazarlama Direktörü 
Ertan Çolak da törene katıldı. 

20 yılı aşkın süredir Renault Trucks çeki-
cileri kullanan ve 2015, 2016, 2018’de Renault 
Trucks T460 serisi Euro 6 araçları filolarına 
katan VIP Transport, Renault Trucks T seri-
si memnuniyetlerinden ötürü yeni alımların-
da T480 modelini tercih etti. VIP Transport 
İşletme Müdürü Vedat Tutu, “Renault Tru-
cks T460 çekicilerden hem performans hem 
de yakıt tasarrufu anlamında çok memnu-
nuz ancak sürücülerimizin de talebi ile daha 
yüksek motor hacmi ve yakıt tasarrufu için 
yeni alımlarımızda T480 çekicileri tercih et-

tik” dedi. Vedat Tutu, çok değişkenlik göster-
meyen yol güzergahlarında Renault Trucks 
ile her zaman yüksek yakıt tasarrufu sağla-
dıklarına değindi. Bu kazanımlarında sürü-
cülerin de katkısı olduğunu belirten Vedat 
Tutu; “Sürücülerimizle kazan-kandır pren-
sibi ile çalışıyoruz. Bu bilinçle araçları kulla-
nan sürücülerimizin sürüş hassasiyeti saye-
sinde yakıt tasarrufunda en ideal verimliliği 
yakalıyoruz. Ayrıca hatalı sürüş nedeniyle 
ortaya çıkabilecek araç aşınma paylarının 
ve bakım-onarım gerekliliğinin önüne geçi-
yoruz. Dolayısıyla araçların yakıt tasarrufu-
na katkısının yanı sıra doğru sürücü eğitimi 
ve motivasyonuyla sürücü katkılı yakıt ta-
sarrufu ve koruma prensibi geliştirip başa-
rıya ulaşıyoruz” diye konuştu. Renault Tru-
cks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, VIP 

Transport Kurucusu Ali Sait Ünlü ile görüş-
meleri dahilinde memnuniyetini dile geti-
rerek, “Renault Trucks olarak her zaman 
müşterilerimizin uzun soluklu iş ortakları, 
sürücülerin de yol arkadaşları olmayı hedef-
liyoruz. VIP Transport gibi bunu takdir eden 
müşterilerimizle uzun yıllar devam eden iş 
birlikteliklerimiz, doğru yolda ilerlediğimizin 
göstergesi oluyor. Her zaman toplam sahip 
olma maliyetlerinde sunduğumuz avantaj-
ların altını çiziyoruz. VIP Transport’un geliş-
tirdiği şirket prensipleri ile bu avantajlardan 
optimum faydayı sağladıklarını gözlemliyo-
ruz. Sunduğumuz araçlar ve hizmetler ne 
kadar iyi olursa olsun bunların müşterile-
rimiz tarafından da farkındalığı ile verimlili-
ğin en üst noktaya taşınması önemli” açıkla-
masını yaptı.

Renault Trucks çekiciler ile 1998’den bu yana taşımacılık operasyonlarına devam eden VIP 
Transport, yeni alımlarında motor gücünü artırarak T480 çekicileri filosuna dahil etti. 

LOJİSTİK | RENAULT TRUCKS

Hadımköy Koçaslanlar Otomotiv tesisinde gerçekleştirilen 
törende araçlar, VIP Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sait 
Ünlü ve İşletme Müdürü Vedat Tutu’ya teslim edildi.

IVECO S-WAY NP 460’A ‘2021 YILININ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMYONU’ ÖDÜLÜ 

AYK’NIN TERCİHİ YİNE SCANIA
AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. 

Şti, araç filosuna 20 adet R450 A4x2NA 
dynamic çekici daha kattı. Firmanın 150 
araçlık filosunun 50 tanesi Scania çekici-
lerden oluşuyor. Yapı kimyasalları üretimi 
ve nakliyesini gerçekleştiren AYK’ya yeni 
araçları satışı gerçekleştiren Doğuş Oto-
motiv Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Ba-
şaran Ağır Vasıta tarafından AYK Lojis-
tik tesislerinde düzenlenen törenle teslim 
edildi. Teslimat törenine Doğuş Otomotiv 
Scania adına Scania Bölge Satış Yönetici-
si Volkan Kahya ve Tayfun Yılmaz, Başa-
ran Ağır Vasıta adına Satış Müdürü Onur 
Ay ile AYK Yapı Lojistik Müdürü Samed Ay-

doğan katıldı. Yeni araçlarını teslim alır-
ken bir açıklama yapan AYK Yapı Lojis-
tik Müdürü Samed Aydoğan, yurtiçinde 
önemli noktalara taşımacılık yaptıklarını 
belirterek, “AYK olarak, yapı kimyasalları 
ve yapıştırıcılar sektöründe çözüm üreten 
ve bu çözümleri müşterilerimize ulaştır-
mak için çaba harcayan güçlü, yenilik-
çi ve deneyimli bir firmayız. Teslim aldı-
ğımız Scania araçlarımız bu vizyonumuz 
ile örtüşüyor. Filomuzdaki mevcut Scania 
araçlarından aldığımız üstün performans 
sonucu araç parkımızı büyüterek Scania 
ile yolumuza devam etmek arzusundayız” 
şeklinde konuştu. 

IVECO S-Way NP 460’ın LNG’li versiyo-
nu, çekici kategorisinde ‘2021 Yılının Sürdü-
rülebilir Kamyonu Ödülü’nü kazandı. Bu yıl 
5’ncisi sunulan ödül, İtalyan dergisi Vado e 
Torno tarafından veriliyor. Kazananlar, pro-
fesyonel gazetecilerden oluşan bir jüri tara-
fından Vado e Torno’nun geliştirdiği Sürdü-
rülebilirlik Endeksi’ne göre seçiliyor. IVECO 
S-Way NP (Natural Power), IVECO’nun doğal-
gazlı araçlar konusunda endüstiride öncü 
deneyimi ile ulaştığı en yüksek nokta olarak 
tanımlanıyor. Vado e Torno Editör Yardım-
cısı Maurizio Cervetto şunları söyledi: “IVE-
CO, IVECO S-Way NP ile uzun menzil alterna-
tif çekişli araçlarda üretkenlik ve verimlilik 
bağlamında yeni bir referans noktası olu-
yor. IVECO S-Way sadece 1600 km menziler 
sahip pazardaki tek araç olmasıyla değil; ga-
zın kilogramı başına 4,1 kilometrelik yol kat 
etmesiyle de bir referans noktası oluyor. 
Hem içeriden hem dışarıdan her zaman-
kinden daha sessiz.” IVECO Marka Başkanı 
Thomas Hilse ise, “Uzun mesafe taşımacı-
lıkta sürdürülebilirliğe erişmemizde hayati 
bir role sahip olduğunu düşündüğümüz do-
ğalgaz ile ilgili görüşlerimizi tescil eden bu 
önemli ödülden dolayı oldukça gururluyuz. 
Bu, hâlihazırda mevcut olan tek çözüm. Sı-
fır salınım yolunda bir başlangıç noktası, ve 
IVECO S-Way bu yolun gerçekleşmekte ol-

duğunun kanıtı: Performansı, düşük ‘top-
lam sahip olma maliyeti’, sessiz çalışması ve 
uzun menzili ile finansal ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Ek olarak 
sürücülere de kulak verdik ve sürücü kabi-
nini evden uzakta ama kendilerini evde gibi 
hissedecekleri biçimde tasarladık. LNG da-
ğıtım altyapısı, hızla gelişiyor ve hâlihazır-
da Avrupa’nın ana taşımacılık koridorlarını 
kapsayan bir ağ halini aldı. Farklı ülkelerin 

sunduğu sübvansiyon ve teşvikler bu araç-
ları gittikçe artan bir biçimde daha karlı al-
ternatif hâline getiriyor. Doğalgazlı çözüm-
ler için daha sık kapımızı çalan taşımacılara 
bakarak yaklaşımlarının değişmekte oldu-
ğunu görüyoruz. En önemlisi de biyo-LNG 
bugün bize sıfıra yakın salınım çözümü sağ-
layarak metandan üretilen mavi hidrojen-
le sıfır karbonlu taşımacılığın kapısını aralı-
yor” değerlendirmesini yaptı.

HABER | LOJİSTİK

Teslimat törenine Doğuş Otomotiv Scania adına 
Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya ve 
Tayfun Yılmaz, Başaran Ağır Vasıta adına Satış 
Müdürü Onur Ay ile AYK Yapı Lojistik Müdürü Samed 
Aydoğan katıldı. 


