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• Türkiye  

• Bulgaristan  

• Romanya  

• Macaristan  

• Polonya  

• Litvanya  

• Belarus  

• Almanya  

• Hollanda  

• Birleşik Krallık  

• İtalya  

• Fransa  

• İspanya  

• Hırvatistan  

• Sırbistan  

• Makedonya  

• Slovenya  

• Slovakya  

• İsviçre  

• Letonya  

• Yunanistan  

• İrlanda  

• Belçika

140 yıllık geçmişe, dünya genelinde yapılanmış 2.600 ofis ve 93.000’den fazla çalışana sahip olan SGS 
Grubu’nun üyesi olan SGS TransitNet, 22 anlaşmalı partneri ile müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir. 
Taşımacılık sektörünün en büyük firmalarının uzun yıllardır tercih ettiği SGS TransitNet’in hizmet kalitesi 
ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 belgeleri ile de tescil edilmiştir. Taşımacılardan bağımsız yapısıyla 
tüm verilerinizin özenle korunduğu SGS TransitNet platformu üzerinden 2019 yılında 397.000, 2020 
yılında ise 361.000 araç için beyanname açılmıştır ve bu sayı her gün artmaktadır.  

SGS TransitNet müşterileri, aşağıda yer alan 23 ülkenin gümrük sistemine herhangi bir aracı kuruma 
ihtiyaç duymaksızın direkt olarak beyanname sunabilmektedir.

Gümrükler, limanlar 
ve ötesinde kargonuzu 
hızlandırmanın en hızlı 
ve ucuz yolu
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AYŞEM ULUSOY

UTİKAD Başkanı

Günümüzde işletmeler lojistik faa-
liyetleri; işleri tamamlayan ve değer 
oluşturan bir süreç olarak görmek-
tedirler. Bu bağlamda lojistik faaliyet-
lerde bulunurken geniş açıdan baka-
bilmek, şirket ve müşteri adına en ve-
rimli ve en düşük maliyetli çözümler 
ortaya koyabilmek, teknolojiyi ve mo-
dern gelişmeleri yakından takip etmek 
sektörümüz adına gelişmiş bir hizmet 
anlayışının ilk adımıdır. Kombine ya da 
parsiyel taşımacılık da ihtiyaca, taşı-
nan yükün özelliğine ve hedeflenen za-
manda hedeflenen mekana ulaştırma 
yapabilmek adına tercih edilen ulaş-
tırma türlerindendir.

Kuru yük ve tanker taşımacılığın-
dan ardından taşınan yüklerin hacim-
sel büyüklüğü açısından üçüncü sıra-
da gelen konteyner taşımacılığı, kü-
resel mal ticaretinin en çok ihtiyaç 
duyduğu ve en hızlı büyüyen alanla-
rın başında geliyor. Küresel kontey-
ner ticaretinin 2022 ile 2025 arasın-
da yıllık yüzde 3,9’luk bileşik büyüme 
oranında büyümesi beklenmektedir. 
Bölgelere göre bakıldığında, işlemle-
rin yaklaşık üçte ikisini gerçekleştiren 
Asya, konteyner taşımacılığına lider-
lik etmektedir. 

Uluslararası ticarette önemli bir un-
sur olan konteyner limanlarımız Ege, 
Akdeniz ve Marmara’da yoğunlukla bu-
lunmaktadır. Karadeniz ise konteyner 
limanları konusunda ülkemizin en az 
gelişmiş bölgesidir. Türkiye’de toplam-
da 180 adet liman bulunmakta, bu li-
manların 27 adeti konteyner limanı ola-
rak faaliyet göstermektedir. 2011 yılın-
dan 2021 yılına kadar olan dönemde 
Türkiye limanlarında elleçlenen yük-
ler yıllar içerisinde TEU bazında hac-
men artış gösterdi. 2011 yılında Tür-
kiye limanlarında 363 milyon 346 bin 
ton yük elleçlenirken 2021 yılında 2011 
yılına kıyasla yaklaşık yüzde 51 artış 

oldu ve 526 milyon 306 bin ton yük el-
leçlendi. Aynı yıllar içerisinde TEU ve 
ton bazında gerçekleşen farklı büyüme 
oranları konteynerleşmenin bir sonu-
cu olarak değerlendirilebilir.

Türk Deniz Ticaret Filosu’nu oluştu-
ran 516 adet geminin 49 adeti kontey-
ner gemileridir. 6,8 milyon DWT olan 
Türk Deniz Ticaret Filosu’nun yüzde 
15,28’ini konteyner gemileri oluştur-
maktadır. Dünya deniz ticaret filosun-
da konteyner gemi sıralamasında Tür-
kiye yüzde 1 oranı ile 15’inci sıradadır. 

Konteyner taşımacılığının avantajla-
rından bahsedecek olursak kullanımı-
nın ekonomik olduğunu belirtebiliriz. 
Ayrıca operasyonda hızlılık sağlama-
sı, daha az işçilik ve yüksek verimli-
lik açısından diğer taşıma modlarına 
göre çok daha fazla avantajlar sağ-
lamaktadır. Konteyner taşımaların-
da çift yönlü dolu konteyner dengesi 

navlun fiyatlarının dengeli olmasını, 
gemilerin doluluk oranının kapasite 
sınırlarına yakın olması da maliyetle-
rin minimize edilerek en uygun nav-
lun bedelinin oluşturulmasını imkân 
vermektedir. Bu nedenle çift yönlü 
dolu konteyner dengesinin sağlan-
ması son derece önemlidir. Kontey-
ner taşımacılığında arz ve talebi den-
geleyebilmek uygun maliyetler yara-
tabilmenin ilk adımıdır. Arz ve talep 
dengesinde oluşan bozulmalar ise li-
man kapasitelerinden doğru şekilde 
yararlanmanın önüne geçmekte ve 
ulaştırma sürelerinin uzamasına se-
bebiyet vermektedir. Komple taşıma-
cılıkta ise özellikle karayolu taşıma-
cılığında karşımıza çıkan önemli so-
runların başında Avrupa’ya yönelik 
yapılan taşımalarda geçiş belgesi ko-
tası ve sınır kapılarındaki yoğunluk 
gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır. 

Konteyner taşımacılığından fark-
lı olarak parsiyel taşımacılığı, yükün 
hacmine göre maliyet avantajı suna-
rak daha uygun fiyatlarda hizmet alın-
masına olanak yarattığı için küçük 
ya da büyük fark etmeksizin her bo-
yuttaki yükü en hızlı şekilde ulaştırır. 
Parsiyel taşımacılıkta uygun fiyat bir 
avantajken teslimat sürelerinde ya-
şanan gecikmeler ise zayıf yönlerin-
den biri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Taşıt içerisinde farklı noktalara 
teslim edilmesi gereken ürünlerin 
bulunması, en uzak noktaya trans-
fer edilecek ürünlerin klasik lojistik 
yöntemlerden daha uzun bir süre-
de taşınmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle net bir teslim tarihi bu-
lunan ürünler için zaman kavramı 
parsiyel taşımacılıkta dezavantaj ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Parsiyel 
taşımacılıkta bu sorunun önüne ge-
çilmesi tüm taşıma modlarında tam 
bir entegrasyonla mümkün olacaktır. 

K M İNE VE ARSİYEL TAŞIMACILIK

Kombine ya da arsiyel taşımacılık  ihtiyaca  taşınan y k n 
zelliğine e hede  enen zamanda hede  enen mekana ulaştırma 

ya abilmek adına tercih edilen ulaştırma t rleri arasında yer alıyor. 
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DR. HALUK R. CEZAYİRLİOĞLU
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 

Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı

Mevlana’nın sevdiğim bir sözü var; 
“Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün 
yeni şeyler söylemek lazım.” Bu söz, 
özellikle, yaşadığımız pandemi döne-
minde kopan ve birbirinden oldukça 
uzaklaşan Tedarik Zinciri Yönetimi ile 
lojistik operasyonlarının yeniden oluş-
turulmaya çalışılan bir dönemde, daha 
da anlamlı bir hale geliyor. Çünkü, bu 
zincirlerin tekrar kurgulanıp, yeni bir 
şekle dönüştürülmesi yıllar alacak gibi 
gözüküyor. Elbette, bizler gerçekte sa-
hada olanlara bakarak, olması gere-
kenleri bir bütünlük içinde projekte 
etmeye  ve ülkemizi küresel Tedarik 
Zinciri ve Lojistik hizmet rekabetinde 
ileriye taşıyacak öneriler, çıkarımlar 
sunmaya odaklanmalıyız. Öncelikle, ko-
numuza büyük resmi görerek başlaya-
biliriz. Karayolu taşımacılığı “olmazsa 
olmazlardandır”. Adeta, taşımacılığın 
ana bileşenidir. Ülkemizdeki taşımacı-
lığın yüzde 90’ı da, yaklaşık 53 bin km. 
uzunluğundaki karayolu ağı ile yapıl-
maktadır. Konumuz olan karayolu taşı-
macılığını, bir üst katman olan ve sağ-
layacağı katma değeri çok daha fazla 
olacak olan “lojistik bakış” açısı için-
de değerlendirmenin ve “kombine ta-
şımacılık” ile “koridorlar” alt başlıkları 
bütünlüğünde ele almanın önemli ol-
duğunu vurgulamak isterim. 

Yazımın da başlığı olan “kombine ta-
şımacılık”; tüm taşıma modlarını, den-
geli bir yapı içinde birleştiren; uzak ro-
talarda deniz ve tren, yakın mesafe-
lerde ise karayolu taşımacılığını öne 
alan hibrit bir taşıma modudur. Dünya-
nın gittiğ yoldur. Pandemi sonrası, çok 
artan taşıma maliyetlerinin optimize 
edilmeye çalışıldığı bir ortamda, daha 
da önemli hale geleceğini söyleyebili-
riz. “Lojistik Köyler” de, mal elleçlen-
mesi, konsalidasyonu ve depolanma-
sı yanında; bu taşıma modlarının deği-
şimlerinin gerçekleştiği ara yüzlerdir; 

koridorlar üzerinde ve limanlara ya-
kın konuşlandırılırlar. Kısacası, kombi-
ne taşımacılığın merkezinde yer alır-
lar. Karayolu taşımacılık ve lojistiğini; 
lojistik maliyetlerin çok daha az oldu-
ğu deniz ve tren taşımacılığı ile eksiz, 
yani planlı bir süreç içinde opere edi-
lebilir bir tarzda birleştirebilirsek; ül-
kemizin var olan potansiyelini aktivi-
ze edebilme imkanına kavuşabiliriz. 

Karayolu koridorları ise; karayolu ta-
şımacılığını zenginleştirici bir öğe ola-
rak karşımıza çıkıyor. Lojistik anlayış 
içinde, karayolu taşımacılığı da, sade-
ce Kombine taşımacılığı oluşturan bile-
şenlerden birisi olarak karayolundan 

ibaret değil. Çünkü, karayolu taşıma-
cılığı bileşeni, “koridorlar, lojistik köy 
ve sanayi bölgeleri” kavramları ile bir-
likte, daha zengin bir bütünsel hizmet 
içeriği içinde ele alınıyor. Ülkemiz için, 
önce bu konuyu çözüme kavuştur-
malıyız, kanaatindeyim. 

Son olarak, tren taşımacılığına, 
kısa da olsa değinmek isterim. Ka-
rayolu taşımacılığını, “kombine taşı-
macılık içinde koridorlar” kavramı 
ile ele alırken, kombine taşımacılığın 
en önemli bileşenlerinden olan tren 
taşımacılığımızı da mutlaka geliştir-
meliyiz. 12 bin km’lik tren ağımızı ni-
celik ve nitelik olarak geliştirmeye 
odaklanabiliriz. 

Ülkemiz, Dünya Bankası’nın iki yıl-
da bir ilan ettiği ülke lojistik sırala-
masında 47. sırada gözüküyor. Oysa, 
800 milyar $ yıllık GSMH üretimi ile 
dünyanın ilk 20 ülkesi arasında yer 
alıyoruz. Lojistik operasyonlara, her 
zaman, ülkenin ticaretini çeken atlar 
olarak bakılırsa; atı arabanın önüne 
çekebilecek önlemleri bir an önce ger-
çekleştirebilmeliyiz. Pandemi ile, çevre 
hassasiyeti çok arttı. Lojistik sektörü 
de, kullandığı fosil yakıtlar ile, çevre-
yi kirleten üçüncü büyük sektör ola-
rak belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldı-
ğında, ülkemizde salt karayolu yük 
taşımacılığı oranını azaltırken; yeşil 
koridor, yeşil TIR aracı (EURV-Eure-
pean Vehicle), yeşil lojistik köy, yeşil 
sanayi bölgesi, yeşil hal, yeşil dağı-
tım merkezi, yeşil depo, yeşil liman, 
kısacası; “yeşil kombine lojistik” kav-
ramına sadık kalarak yapılanmala-
rımızı gerçekleştirebilmeliyiz. Yeni-
den kurgulanacak olan Tedarik Zin-
ciri rekabetinde, bölgesel rolümüzü 
ve yetkinliklerimizi, bu yönde plan-
layabilirsek, ülkemizin coğrafyası-
nın sağladığı tüm imkanlardan fay-
dalanmış olacağız.

K M İNE TAŞIMACILIKTA  KARAY L  
TAŞIMACILI I, K RİD RLARI VE 
L İSTİ İNİN R LÜ 

Karayolu taşımacılığını  bir st katman olan e sağlayacağı 
katma değeri çok daha fazla olacak olan “lo istik bakış” 
açısı içinde değerlendirmek e “kombine taşımacılık” ile 
“koridorlar” alt başlıkları b t nl ğ nde ele almak nemli.
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Globelink nimar trate i e İş Geliştirme Direkt r  ygar l  “ yesi 
olduğumuz CWT Globelink Grou  arsiyel lo istik ağının da etkisi ile 
arsiyel taşımacılık  to lam lo istik hizmetlerimiz içerisinde b y k ayı 

alıyor. Deniz arsiyel lo istik hizmetlerine ila e olarak  A ru a azarına 
uluslararası kara arsiyel nakliyesi faaliyetlerimizi de dahil ettik. er iki 

taşımacılık modeli için de nceliğimiz m şteri memnuniyeti” dedi.

T ürkiye denizyolu parsiyel pazarın-
da en önemli aktörlerden birisi olan 
Globelink Ünimar, tüm lojistik faa-
liyetleri ile 2022 yılı içerisinde hiz-

met ağını 140’a yakın ülkeye ulaştırdı. Pan-
demi sürecinden önce başladığı dijitalleşme 
ve dijital dönüşüm yatırımlarına hız kesme-
den devam eden Globelink Ünimar’ın önceli-
ğini müşteri memnuniyeti oluşturuyor. Glo-
belink Ünimar Strateji ve İş Geliştirme Direk-
törü Uygar Sül, lojistik sektöründe verdikleri 
hizmetleri, pandemide uyguladıkları strateji-
leri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Lojistik sektöründe 2022 yılının ilk yarısın-
da sergilediğiniz performansı ve yaptığınız 
yatırımları anlatır mısınız? Yatırım, filo ve 
pazar payı anlamında ulaştığınız büyüklük-
ten bahseder misiniz? 
Artan dış ticaret hacimlerine paralel olarak 
güçlü olduğumuz ve pazar payı almaya baş-
ladığımız bölgelerde faaliyetlerimizi yalnızca 
deniz lojistiğinde değil aynı zamanda uluslara-
rası kara ve hava lojistiğinde de artırmış du-
rumdayız. Bununla birlikte Türkiye genelinde 
ofis yapılanmasında da büyümemizi hızlan-
dırdık. Ofis sayımızı ve iş hacimlerimizi daha 
da artırarak müşterilerimize hizmet sunmaya 

devam edeceğiz. Yurt içi yapılanmamız ile bü-
tünleşik olarak hareket edecek ve yurt içi par-
siyel dağıtım ağı oluşturacak şekilde, depolama 
kapasitemizin artırılması ile ilgili çalışmaları-
mızı da sürdürüyoruz. Yılın üçüncü çeyreği 
içerisinde İstanbul’da yeni bir depolama te-
sisini devreye alacağız. Depolama çözümle-
rimizi yurt içi dağıtım servislerimizle enteg-
re ederek yurt içi e-ticaret, last-mile delivery 
ve katma değerli hizmetlerle müşterilerimi-
ze hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu yatı-
rımlarımızla pandemiden önce başlamış ol-
duğumuz yurt içi bölgesel büyüme strateji-
mize de hız kazandıracağız. Depolama, yurt 

“ AR İYEL TAŞIMACILIK  L İ TİK 
İ METLERİMİ DE B Y K AYA A İ ”

GL ELİNK ÜNİMAR STRATE İ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKT RÜ YGAR SÜL

ADVERTORIAL | GLOBELINK ÜNİMAR
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içi dağıtım ve e-ticaret çözümlerimizle birlik-
te B2C’ye de hizmet sunmaya başlayacağız. 
2022 içerisinde parsiyel deniz ve uluslarara-
sı kara parsiyel, CIS ülkelerine intermodal lo-
jistik hizmetleri, depolama, e-ticaret lojistiği, 
yurt içi taşımacılık ve parsiyel dağıtım ile kat-
ma değerli servislere ağırlık vermeyi planlı-
yoruz. Öte yandan, hizmet ağımızda bulunan 
uçtan uca çözümlerimiz ile potansiyel müşte-
rilere erişerek müşteri ağımızı genişletmek 
de hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Ayrıca Globelink Ünimar olarak, pandemi 
sürecinden önce başladığımız dijitalleşme ve 
dijital dönüşüm yatırımlarımıza da hız kes-
meden devam ediyoruz. Bu kapsamda sanal 
pos sistemimizle kredi kartı ile online ödeme, 
web sitesi üzerinden teklif alma, track&trace 
sistemi ve QR kod ile yük takip sistemini ör-
nek gösterebiliriz. Bu kapsamda yaptığımız en 
önemli faaliyetlerden biri de müşterilerimize 
sunduğumuz çözümlerde verimliliğe, hızlı ka-
rar vermeye ve strateji belirlemeye yardımcı 
olacak yeni iş zekası uygulaması UNIBOX BI’ı 
devreye almamızdı. Globelink Ünimar’ın yö-
netim süreçlerinde kullanılacak olan bu araç, 
ilerleyen zamanlarda uygulamanın CRM bile-
şeninin açılması ile teklif talebinden raporla-
ma aşamasına kadar olan tüm süreçlerin iz-
lenebilir ve ölçülebilir olmasını sağlayacağız.

“ NCELİ İMİZ 
MÜŞTERİ MEMN NİYETİ”
Globelink Ünimar olarak, komple ve parsiyel 
taşımacılığa yönelik sunduğunuz çözümler, 
toplam lojistik hizmetleriniz içinde ne kadar-
lık yere sahip? Komple ve parsiyel taşımacı-
lıkta hangi kriterlere önem veriyorsunuz?
Üyesi olduğumuz CWT Globelink Group parsi-
yel lojistik ağının da etkisi ile parsiyel taşıma-
cılık, toplam lojistik hizmetlerimiz içerisinde 
büyük payı alıyor. Deniz parsiyel lojistik hiz-
metlerine ilave olarak, Avrupa pazarına ulus-
lararası kara parsiyel nakliyesi faaliyetleri-
mizi de dahil ettik. Her iki taşımacılık mode-
li için de önceliğimiz müşteri memnuniyeti.

“ 0 A YAKIN ÜLKEYE 
HİZMET VERİY R Z”
Globelink Ünimar’ın komple ve parsiyel ta-
şımacılıkta sahip olduğu lojistik ağ hangi ül-
keleri kapsıyor, hangi güzergahları kullanı-
yorsunuz? 
Türkiye denizyolu parsiyel pazarında en önem-
li aktörlerden birisiyiz. Tüm lojistik faaliyetle-
rimiz ile 2022 yılı içerisinde hizmetimizi 140’a 
yakın ülkeye ulaştırdık. Bunun yanı sıra pa-
zar değişimlerini ve yeni açılan ihracat pazar-
larını da takip ederek hat sayımızı çeşitlen-
dirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni 
rotaları hizmet ağımıza ekliyoruz. Son olarak 

İzmit’ten Dubai’ye hizmet sunduğumuz hattı-
mızı devreye aldık. Karayolu operasyonları-
mızda LTL ve FTL çözümlerimizle büyümeye 
devam ederken uluslararası soğuk zincir taşı-
malarında kapasitemizi de artıracağız. Kara-
yolu çözümlerimiz kapsamında filomuza yeni 
kattığımız swap body’ler ile müşterilerimize 
kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz.

“ ANDEMİDE Dİ İTAL 
D NÜŞÜME DAKLANDIK”
Lojistik sektörüne baktığımızda karşımıza 
nasıl bir tablo çıkıyor? Koronavirüs sektö-
rü ve firmanızı nasıl etkiledi?
Pandemi tüm sektörleri olduğu gibi lojistik 
sektörünü de olumsuz etkiledi. Burada öne 
çıkan husus ise lojistik sektöründe yaşanan 
olumsuz gelişmelerin tüm dünyada enflasyo-
na etki etmesi oldu. Çünkü Covid-19’un hem 
çalışma biçimlerinde hem tüketim alışkanlık-
larında hem de benzeri birçok konuda deği-
şiklikler getirmesi sektördeki taşları yerin-
den oynattı. Fakat aynı zamanda bu değişik-
likler birtakım yeniliklerin ortaya çıkmasına 
ve teknolojik dönüşümün hız kazanmasına 
sebebiyet verdi. Biz de böylece, pandeminin 
yarattığı olumsuzluklardan etkilenmekle bir-
likte, süreci dijital dönüşüm faaliyetlerimize 
odaklanarak geçirdik. Esasen buradaki oda-
ğımız pandemi öncesine dayanıyordu ancak 
yaşanan gelişmeler bizi tempo artırmaya yö-
neltti. Sonucunda da online mecralarda ver-
diğimiz hizmetlerde ve e-ticaret faaliyetlerine 
sunduğumuz çözümlerde ciddi iyileştirmelere 

gittik. Öte yandan, bu dijitalleşme adımlarımız 
sadece dışa yönelik olmadı. Devreye aldığımız 
UNIBOX BI gibi yönetim süreçlerinde fayda 
sağlayan projelerle müşterilerimize daha iyi 
hizmet vermeyi amaçladık. 

“MÜŞTERİ A IMIZI 
GENİŞLETMEYİ LANLIY R Z”
2022 yılının ikinci yarısına yönelik hedefle-
riniz ve yatırım planlarınız nelerdir? Hangi 
yatırımlarla ve hizmetlerle sektörde ön plan-
da yer alabilmeyi hedefliyorsunuz?
2022 içerisinde depolama, e-ticaret lojistiği, 
yurtiçi taşımacılık & parsiyel dağıtım ve kat-
ma değerli servislere ağırlık vermeyi, hizmet 
ağımızda bulunan uçtan uca çözümlerimiz ile 
potansiyel müşterilere erişerek müşteri ağı-
mızı genişletmeyi planlıyoruz. Zaten hali hazır-
da global ortağımızla birlikte çok geniş bir ağa 
sahibiz. Elimizdeki bu avantajı hem bir adım 
daha ileri taşımak hem de mevcut hizmetle-
rimizi iyileştirmek istiyoruz. Tabii sektörün 
ve küresel ekonominin içinde bulunduğu hali 
de göz önünde bulundurarak, müşterilerimi-
zin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmenin umu-
du içerisindeyiz. Ayrıca pandemiyle birlikte hız 
kazanan dijitalleşme sürecimize ve teknoloji 
hamlelerimize de son sürat devam edeceğiz.

Son olarak özellikle vurgulamak istediğiniz 
mesajınız var mı?
Hem sektörümüz özelinde hem de iş dün-
yası genelinde zor bir dönemden geçtiğimiz 
aşikâr. Önümüzdeki döneme baktığımızda da 
yine karşımıza çok olumlu bir tablo çıkmıyor. 
Çünkü dünya ticaretinde bir daralma bekle-
niyor. Globelink Ünimar olarak, bu duruma 
karşı hazırlıklarımızı yapıyor, stratejilerimizi 
geliştiriyoruz. Ayrıca, Avrupa ve ABD’de göz-
lemlenen enflasyonist ortamın da küresel ta-
lebi olumsuz yönde etkilemesini bekliyoruz.

Öte yandan, tüm dünyada bazı alışkanlık-
lar ve yadsınamaz gerçekler yerini yeni akım-
lara bırakıyor. Tabi bu değişim beraberinde 
ciddi bir sancı da getiriyor. Hem finansal pi-
yasalarda hem de emtia piyasalarında yaşa-
nan dalgalanmalar ve ekonomik göstergeler-
de meydana gelen bozulmalar küreselde lo-
jistik faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Ancak 
yine de böylesi dönemlerin sonunda bir şe-
kilde aydınlık geleceğe ulaşabilme şansımızın 
olduğunu düşünüyorum. Bu süreci hep bir-
likte atlatarak daha sürdürülebilir bir dünya 
inşa edebilmeyi diliyorum.

GA  L: “ 0  içerisinde depolama, e ticaret lo istiği, 
yurtiçi taşımacılık  parsiyel dağıtım ve katma değerli 
servislere ağırlık vermeyi, hizmet ağımızda bulunan 
uçtan uca çözümlerimiz ile potansiyel müşterilere erişerek 
müşteri ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Zaten hali 
hazırda global ortağımızla birlikte çok geniş bir ağa 
sahibiz.”

acebook: unimarglobelink
Instagram: unimarglobelink
Linkedin: unimarglobelink
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KRAYNA R SYA SAVAŞI 
G LGESİNDE KARAY L  TAŞIMACILI I

Rusya krayna sa aşının taşımacılık sekt r ne faturası ağır oluyor. 
kraynaʼya y nelik taşımalar tamamen durduğu gibi Rusya hattında 

da b y k sıkıntılar yaşanıyor. G enlik endişesiyle Rusyaʼya gitmek 
istemeyen nakliyeciler ihracatçıları kamyon bulamaz hale getirdi.

ÖMER SAÇAR

Lojistik Eğitimcisi 

LOJİSTİK | ANALİZ

Karayolu yük taşımacılığı, dünya-
da sık ve yoğun kullanılması, kapıdan 
kapıya taşıma olanağı sağlaması ba-
kımından üzerinde durulması gere-
ken bir araştırma alanıdır. Ülkeler 
arası yaşanan krizlerin, uluslararası 
çekişmelerin kendisini gösterdiği ilk 
saha karayolu taşımacılığıdır. Gerek 
ticari taşımalarda ve gerekse ülke-
ler arasında oluşan ticari güzergâh-
larda yaşanan sıkıntıların faturası 
taraflarca kesilmektedir. Bunun en 
güncel örneğini Ukrayna-Rusya sa-
vaşında görmekteyiz. Rusya-Ukray-
na savaşının taşımacılık sektörüne 
faturası ağır oluyor. Ukrayna’ya yö-
nelik taşımalar tamamen durduğu 
gibi Rusya hattında da büyük sıkın-
tılar yaşanıyor. Güvenlik endişesiy-
le Rusya’ya gitmek istemeyen nak-
liyeciler ihracatçıları kamyon bu-
lamaz hale getirdi. Bu durum kara 
navlun fiyatlarının yüzde 50’ye ya-
kın artmasına sebep oldu. 15 güne 
varan sınır ve gümrük beklemele-
ri meydana geldi. 

TÜRKİYE A ISINDAN 
DE ERLENDİRİLMESİ
Türk nakliyecilerinin çile çekmedi-
ği ülke, çile çekmediği güzergâh kal-
madı. Türkiye’nin uluslararası siya-
sette aktif rol oynaması Türk taşı-
macıları doğu-batı, kuzey-güney tüm 
taşıma rotalarında muhakkak etkile-
mekte. Bulgaristan ve Yunanistan’ın 

yaşattıkları, yakın zamanda İran ile 
yaşanan yakıt restleşmeleri derken 
gün geçmiyor ki Türk taşımacıları 
bir sürprizle karşılaşmasın. Ancak 
Türk lojistik sektörünün ‘’Önüne çı-
kana ‘engel’ dersen takılıp düşer-
sin, basamak dersen, bir basamak 
yükselirsin’’ şiarı ile bakması gereki-
yor, zira uluslararası rekabet bunu 

gerektiriyor.
Karayolu taşımacılığının oldukça 

esnek olduğunu, yükleme ve boşalt-
ma işlemlerinin kolaylıkla yapılabildi-
ğini, tarifeli yüklemelerin sıkça ger-
çekleştiğini, kapıdan kapıya hizmet 
verilebilmesini, kısa süreli sevkiyat-
larda tercih edilme sebebi olarak bi-
liyoruz. Kötü hava koşullarından ko-
laylıkla etkilenmesi, trafik ve çevre-
sel faktörlerden etkilenmesinin ise 
olumsuz yönleri arasında yer aldığı-
nı biliyoruz. Ancak olumsuz yönler-
de uluslararası ilişkiler, siyasi çatış-
malar, savaş, iç savaş, çatışma or-
tamı gibi nedenler, Türkiye’nin yer 
aldığı bölgede öne çıkan en önemli 
faktörler arasında kendisini göste-
riyor. Bu sebeple Türk karayolu ta-
şımacısı dinamik olmalı, alternatif-
li planlar yapmalı, her zaman B,C,D 
planlarını hazırlamalıdır. 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
çıkması, Suriye iç savaşı, Irak çatış-
ma ortamı, Karabağ savaşı ile Nah-
civan-Azerbaycan çatışması Erme-
nistan gümrüğünün kapalı olması 
karayolu taşımacılarını alternatif 
güzergâhlara yöneltmekte. Taşı-
macılar için en büyük olumlu du-
rum ise küreselleşme ile ticaretin 
yaygınlaşması ve artması ile ülke-
ler arası etkileşimin vaz geçilmez 
olmasıdır. Işınlanma olmadığı müd-
detçe taşımanın var olmasıdır. Her 
kriz ortamının fırsat doğurmasıdır.
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TT  Lo istik erasyon M d r  Ali Tuba Şenol  “ zellikle son  yılda ya tığımız araç 
e eki man yatırımları ile hem arsiyel hem de kom le taşımalarda otansiyelimizi 

y zde 00 oranında artırdık” dedi. 

T TS Lojistik Operasyon Müdürü Ali 
Tuba Şenol, özellikle son 5 yılda yap-
tıkları araç ve ekipman yatırımları 
ile hem parsiyel hem de komple ta-

şımalarda potansiyellerini yüzde 300 oranın-
da artırdıklarını söyledi. Bu yıl Avrupa’nın ta-
mamı için 4 bin araçlık hedeflerinin olduğunu 
belirten Ali Tuba Şenol, her geçen gün parsi-
yel ve komple taşımacılık ayrımı yapmadan 
büyümeye ve müşteri portföylerini geliştir-
meye devam ettiklerini kaydetti.  

Parsiyel taşımalarda kaliteli hizmet vere-
bilmek için acente ağının iyi olması ve hazır 
olma tarihlerinde siparişlerin göndericiler-
den alınması, depolara giriş yaptığında ive-
dilikle yola çıkışlarının sağlanması gerekti-
ğine işaret eden Ali Tuba Şenol, “Almanya’da 
2 acente ve Benelux bölgesindeki acenteleri-
miz vasıtası ile hızlı ve dokümantasyon anla-
mında eksiksiz bir servis veriyoruz. Uzun yıl-
lardır çalıştığımız acenteler, sektörün en bü-
yük ve en iyi network ağına sahip firmaları 
arasında. Bu da müşterilerimize çoğu lojistik 
firmasının yapamadığı veya yapmak için im-
kân bulamadığı konularda bize avantaj sağ-
lıyor. İhracat yüklerinde de istenilen termin-
lere uyarak zamanında teslim edilmesi çok 
önemli. Diğer bir konu ise ithalat-ihracat or-
ganizasyonlarımızda, müşterilerimize eksik-
siz ve onları doğru yönlendirecek bilgilerin 
zamanında aktarılması, müşterilerimizin iş 
akışlarını ve planlamalarını sorunsuz yapa-
bilmeleri için önemli. Müşteri ve hizmet odaklı 
çalışma prensibimiz, 1994 yılında kurulan fir-
mamızın sektörde kalıcı olmasını sağladı. Biz-
ler müşteri olarak tedarikçilerimizden neler 
bekliyor isek müşterilerimizin de aynı beklen-
tide olduğunu çok iyi biliyoruz. 2019 yılında al-
maya hak kazandığımız YYS Sertifikamız ile 
kaliteli ve güvenilir firma anlayışımız belgele-
nerek, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünün 
sağladığı hak ve kolaylıklardan yararlanmaya 
başladık. Özetle TTS’nin temel çalışma pren-
sibi, kaliteli, güvenilir, hızlı organizasyon, bil-
gi akışının zamanında, doğru ve eksiksiz ola-
rak yapılması” dedi.

“ARA  YATIRIMLARIMIZ 
DEVAM EDİY R”
Yoğun olarak ilaç, ilaç hammaddesi, iklimlen-
dirme, kimyasal, otomotiv ve tekstil sektör-
lerine hizmet verdiklerine değinen Ali Tuba 
Şenol, “Özellikle ilaç ve ilaç hammaddesi taşı-
malarında Türkiye ve dünyanın sayılı firma-
larına çok uzun senelerdir hizmet veriyoruz. 
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkın-
tılar, yatırım yapma fırsatlarını her ne kadar 
kısıtlıyor gibi görünse de firma olarak yatı-
rım yapmaktan geri kalmayacağımızı belirt-
mek isterim. Araç yatırımlarımız sürekli de-
vam ediyor. Yönetim olarak alınan yatırım ka-
rarlarını ilk 6 ayda eksiksiz yaptık ve ikinci 6 

aylık dönemde de yapmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Ali Tuba Şenol, “İzinli gönderici belgemiz baş-
vurumuzda son aşamaya geldik ve çok yakın 
bir zamanda sürece dahil olacağız. Depoları-
mızdan gümrük ve sınır kapılarında zaman 
kaybetmeden çıkış yapabilmek, müşterileri-
mize çok büyük avantaj sağlayacak. Bu bel-
ge müşterilerimiz için bu yıl ve gelecek yılla-
rın en büyük kazancı olacak gibi gözüküyor. 
Anadolu yakası depomuza ilave olarak Avrupa 
Yakası için de depo yatırımı yapmak için ça-
lışmalarımız devam ediyor. Çok kısa süre bu 
konuda da yeni bir proje ile müşterilerimize 
hizmet vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Ali Tuba Şenol, sektördeki sorunları ise şöyle 
özetledi: “Sektörün önündeki en büyük engel, 
gümrük prosedürlerinin gereksiz uzun ve de-
taylı olması. Bu da iç gümrük ve kapı gümrük-
lerinde sıralara, 5 günü bulan bekleme süre-
lerine neden olabiliyor. İthalatta araç tahliye 
işlemleri, ihracatta ise çıkış işlemleri son za-
manlarda sıkıntı verici. Ayrıca sektörde kar-
lılık firma olarak değerlendirilmeli. Her firma 
kendi iç dinamiklerine göre bu oranı azalta-
bilir veya yükseltebilir. Burada önemli olan 
güncel şartlara göre hareket etmek. Yıllık an-
laşmaların 3 aylık dönemlerde tekrar gözden 
geçilmesi gibi konular sözleşmelere eklene-
bilir ama yukarıda da söylediğim gibi bu ko-
nuda önemli olan firmaların iç dinamikleri.”

“K M LE E AR İYEL TAŞIMACILIKTA 
TA İYELİMİ İ Y DE 00 ARTIRDIK”

LOJİSTİK | TTS LOJİSTİK

ALİ T A ŞE L: “Araç yatırımlarımız sürekli devam 
ediyor. önetim olarak alınan yatırım kararlarını ilk 
 ayda eksiksiz yaptık ve ikinci  aylık dönemde de 

yapmaya devam edeceğiz.”

TTS L İSTİK ERASY N MÜDÜRÜ ALİ T A ŞEN L
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Atom Lo istik İş Geliştirme Direkt r  Burak Kuş  “Atom Lo istik olarak 0 derece lo istik 
hizmetleri eren bir rmayız. Bu bağlamda kendimizi m şterilerimizin ç z m ortağı değil  

iş ortağı olarak g r yoruz  basiretli bir iş ortağının nasıl hareket etmesi gerekiyorsa  
m şterilerimize o şekilde bir iş lanı e ç z m nerisi sunmaya çalışıyoruz” dedi.

A tom Lojistik İş Geliştirme Direk-
törü Burak Kuş, filo büyüklüğü 
olarak, 500 dorse, 300 çekici ve 
400 adet 45’lik konteyner ile hiz-

met verdiklerini söyledi. Yıllık ortalama 30 
bin adet yükleme yaptıklarını belirten Bu-
rak Kuş, “Bu yüklemelerin yüzde 55’i par-
siyel, yüzde 45’i ise komple şeklinde. Geçen 
yıla oranla ciromuzu yüzde 100 artırmış du-
rumdayız. Uluslararası karayolu taşımacı-
lığında, Ege Bölgesi’nde birinci, Türkiye ge-
nelinde ise ilk 5’teyiz” dedi. 

Lojistik sektöründe verdikleri hizmetler-
de proaktif düşünceyle, sorunları bertaraf 
etmeye çalıştıklarını kaydeden Burak Kuş, 
“Erişilebilir olmak, sorunu sahiplenmek, çöz-
mek konusunda acil eylem planımızın ilk du-
ruşu. Ancak, konuyu burada kapatmıyor, de-
neyimlenen sorunun tekrarlanmaması için 
kendi içimizde düzenlemelere gidiyoruz. Ka-
rayolunda, kendi özmal araçlarımızı kullan-
mamız vesilesi ile sahip olduğumuz esneklik, 
ön plana çıkıyor. Kendi araçlarımızı kullanı-
yor, kendi yükleme ve dağıtım planlamamızı 
yapıyoruz. Bu da müşterilerimizin, finansal 
ve operasyonel beklentilerini karşılamak ko-
nularında elimizi güçlendiriyor. Uzun soluk-
lu ilişkiler kurmanın, partner bilinci ile ha-
reket etmekten geçtiğine inanıyoruz. Atom 
Lojistik olarak 360 derece lojistik hizmetleri 
veren bir firmayız. Bu bağlamda kendimizi 
müşterilerimizin çözüm ortağı değil, iş orta-
ğı olarak görüyoruz, basiretli bir iş ortağının 
nasıl hareket etmesi gerekiyorsa, müşterile-
rimize o şekilde bir iş planı ve çözüm öneri-
si sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize en 
verimli, en hızlı, en ekonomik, en etkili ve es-
nek taşıma modellerinden birisini sunabil-
menin avantajlarını yaşıyoruz. Yetkilendiril-
miş Yükümlü Statüsü, kısaca YYS olarak ad-
landırılan akreditasyon çalışmamız da sona 
gelmiş durumdayız. Bu yolla gümrükleme 
ve transit sürelerde müşterilerimize olum-
lu yönde katkılarımız olacak” diye konuştu. 

“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİY R”
Komple ve parsiyel taşımacılıkta havacılık, oto-
motiv, teknolojik ürünler, hızlı tüketim ürün-
leri, ilaç/sağlık, tehlikeli madde, tekstil, gıda 
ve soğuk zincir ürünler başta olmak üzere, 
her sektöre uygun taşıma çözümleriyle hiz-
met verdiklerine değinen Burak Kuş, “Bunun 
yanında, gabari dışı yüklemeler özelinde ser-
vis üretebilecek uzman ekiplerimiz var. 2021’i 
ciddi yatırımlarla geride bıraktık. Devamı ni-
teliğinde bu yıl da, İstanbul’da 5. ofisimizin 
ve Bursa ofisimizin açılışlarını gerçekleştir-
dik. Intermodal konusundaki yatırımlarımız 
devam ediyor. Eldeki ekipman stoğuna ilave 
olarak Çin’de imal edilen 300 adet 45’lik kon-
teynerimiz filomuza katılmaya hazır. Çevre 
bilinci ile daha uyumlu çalışan bu sisteme 
yatırım yapmanın, ticari gereklilik yanında, 
sosyal sorumluluğa da katkı sunması, bu ko-
nudaki temel motivasyonlarımızdan. 2023 
için yurt içi şubeleşmeyi artırmak konusunda 

çalışmalarımızın yanında, yurt dışı şubeleş-
me konusunda planlamalarımız mevcut ve 
bu minvalde önümüzdeki süreçte müjdele-
rimiz olacak” şeklinde konuştu. 

Burak Kuş, sözlerine şöyle devam etti: “Pan-
demi ve beraberinde getirdiği kısıtlamalarla 
birlikte, mekândan bağımsız çalışmak konu-
sunda önemli bir sınavdan geçtik. Kendi adı-
mıza, süreçleri ve gereklilikleri yakından ta-
kip edip, değişikliklere uyum sağlamak ko-
nusundaki en önemli unsur, hızlı karar alıp 
hareket edebilmekti ki bu konuda da başarılı 
sonuçlara ulaştık. ‘Müşterilerimiz varsa biz-
ler varız’ bakış açısını ön planda tutmaya gay-
ret ediyoruz. Günün olmazsa olmazlarından 
biri haline gelen dijitalleşme konusunda süre-
gelen çalışmalarımız mevcut. Kısa vadeli ge-
rekliliklere anlık çözümler geliştirmek, zaten 
sektörün doğasında var ancak, orta ve uzun 
vade planlamalarla, büyük resme odaklı ça-
lışmak konusunda bir vizyonumuz mevcut.”

“ 0 DERECE L İ TİK 
İ METİ ERİY R ”

LOJİSTİK | ATOM LOJİSTİK

A  Ş: “ üklemelerimizin yüzde 55 i parsiyel, yüzde 5 i ise komple şeklinde. 
Geçen yıla oranla ciromuzu yüzde 00 artırmış durumdayız. luslararası karayolu taşımacılığında, 
Ege ölgesi nde birinci, Türkiye genelinde ise ilk 5 teyiz.”

AT M L İSTİK İŞ GELİŞTİRME DİREKT RÜ RAK K Ş
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Dünyanın dört bir yanında, güvenilir, hızlı, lojistik 
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Mo e Intermodal Lo istik erasyon M d r  seyin Karacabey  “Kom le e arsiyel taşımacılıkta 
zmal eki manlarla m şterilerimize doğrudan e kesintisiz hizmet ermemiz  sekt rde bizi farklı kılan 
en nemli zellik. Yılın ilk yarısında geçen yıla oranla y zde 00 oranında b y me sağladık” dedi. 

M ove Intermodal Lojistik Operas-
yon Müdürü Hüseyin Karaca-
bey, yılın ilk yarısında geçen yıla 
oranla yüzde 100 oranında bü-

yüme sağladıklarını söyledi. Ağırlıklı olarak 
komple taşımacılık alanında hizmet verdik-
lerini belirten Hüseyin Karacabey, LTL ta-
şımalarda da bu yıl itibariyle rekabetçi fi-
yatlarla sektöre agresif bir giriş yaptıkları-
nı ifade etti.

“D R DAN VE KESİNTİSİZ 
HİZMET S N Y R Z”
Komple ve parsiyel taşımacılıkta özmal ekip-
manlarla müşterilerine doğrudan ve kesin-
tisiz hizmet vermelerinin sektörde kendile-
rini farklı kılan en önemli özellik olduğunun 
altını çizen Hüseyin Karacabey, “Kullandığı-
mız otomatik bilgi sistemi sayesinde günde 
2 kez olmak üzere müşterilerimiz yükleme-
lerinin takibini sağlayabiliyorlar, dolayısıyla 
doğru ve düzenli bir bilgi akışı gerçekleşti-
riyoruz. Genç ve dinamik çalışma arkadaş-
larımızla çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum-
la tüm operasyon sürecini mümkün olan en 
iyi şekilde yönetiyor olmamız tercih sebebi 
olmamızı sağlıyor” dedi.

“L İSTİK SEKT RÜ ANDEMİYLE 
İRLİKTE ÜYÜDÜ”

Komple ve parsiyel taşımacılıkta daha çok 
otomotiv, alüminyum, hazır giyim ve gıda sek-
törlerine hizmet verdiklerini kaydeden Hüse-
yin Karacabey, “Aslında pandemiyle beraber 
tedarik zincirinin global pazardaki önemini 
hep beraber bir kez daha görmüş olduk. Lo-
jistik sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de pandemi dönemi ve sonrasında da 
ivmeli bir büyüme gerçekleştiriyor. Özellik-
le pandemi döneminde artan sevkiyatların 
terminal ve limanlarda personel sayısının 
pandemi kuralları nedeniyle azaltılmasın-
dan dolayı sıkıntılara neden oluyor. Ekipman 

üretiminde yaşanan olumsuzluklar, maliyet 
artışları, kur dalgalanmaları ve buna bağlı 
gelişen olumsuzlukların bütünü, her sektö-
rü etkilediği gibi bizim sektörümüze de ma-
alesef hasar vermeye devam ediyor. 

“YILI  İLK YARI I DA
Y DE 00 B Y ME A LADIK”

H E İ  A ACA E : 
“ ullandığımız otomatik bilgi 

sistemi sayesinde günde  kez 
olmak üzere müşterilerimiz 

yüklemelerinin takibini 
sağlayabiliyorlar, dolayısıyla 

doğru ve düzenli bir bilgi akışı 
gerçekleştiriyoruz.”

LOJİSTİK | MOVE INTERMODAL LOJİSTİK

M VE INTERM DAL L İSTİK ERASY N MÜDÜRÜ HÜSEYİN KARACA EY
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V iyana’da, 2012 yılında Türk girişim-
ci Yusuf Erkara tarafından kuru-
lan Bulung Logistics, 2015’ten bu 
yana Türkiye’de de faaliyet göste-

riyor. Şirketin Türkiye ayağı, cirosunu bu yılın 
ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 
yaklaşık 2,5 katına çıkardı.

Bulung Logistics Türkiye Genel Müdürü Sa-
vaş Kasap, bu pazardan kazandıklarını bu pa-
zara harcadıklarını, büyük ölçekli filo yatırım-
ları yaptıklarını belirtti. Son üç yıldır yıllık yüzde 
100’ün üzerinde ciro büyümesine ulaştıkları-
nı vurgulayan Kasap, “Büyüme bu yıl daha da 
hızlandı. İlk yarıda ciromuz, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 140 büyüdü” dedi.

“TÜRKİYE NİN L İSTİK 
TANSİYELİNE GÜVENİY R Z”

Kasap, Türkiye’nin lojistik potansiyeline gü-
vendiklerini ve yatırımlarını daha da artırma-
ya başladıklarını söyledi. Bu yıl 100 milyon lira 
yatırım yapacaklarını anlatan Kasap, 2024 so-
nuna kadar 3 yıllık yatırım bütçelerinin 320 
milyon lirayı bulduğunu dile getirdi.

Kasap, yatırımın önemli bir kısmının ekipman 

ve araç alımında kullanılacağını, ilave olarak 
teknolojik altyapıya da harcama yapacakla-
rını ve depo yatırımlarına başlayacaklarını 
aktardı. Tümü ADR özellikli 115 çekici, 230’u 

tenteli dorse, 30’u swap body, 250’si 45’lik box 
konteyner olmak üzere 600’den fazla özmal 
ekipmanları bulunduğunu vurgulayan Kasap, 
250 adet daha 45’lik konteyner sipariş vere-
ceklerini söyledi.

TAŞIMALARIN YÜZDE 0 İ 
INTERM DAL
Kasap, hizmet verdikleri sektörlerin başında 
otomotivin geldiğini, yeşil lojistik uygulamala-
rına ve Avrupa Yeşil Mutabakat uyum çalış-
malarına büyük önem verdiklerini belirterek, 
şunları kaydetti: “Çıkışlarımızın yüzde 60’ını 
Ro-Ro ile Yalova’dan Sete’ye yapıyoruz. Sete 
üzerinden Fransa, İspanya ve Portekiz’e ula-
şıyoruz. Yüzde 20’sini de Trieste’ye Ro-Ro ve 
Halkalı çıkışlı demir yolu taşımalarıyla ger-
çekleştiriyoruz. Avrupa’nın her yerine inter-
modal taşımalar yapıyoruz. Kara yolu ekip-
manlarımız intermodale uyumlu. Dorseleri-
mizin hepsi vagona da gemiye de yüklenebilir, 
kara yolunda da kullanılabilir. Ayrıca şirke-
timizin Avusturya, Bulgaristan, Romanya ve 
Sırbistan’da da ofislerinin bulunması, Avru-
pa’daki gücümüzü artırıyor.”

LOJİSTİK | BULUNG LOGISTICS

Bulung Logisticsʼin T rkiyeʼdeki cirosu bu yılın ilk yarısında y zde 0 b y d . Bulung 
Logistics T rkiye Genel M d r  a aş Kasa  bu lkeden kazandıklarını bu lke için 

harcayacaklarını  202  sonuna kadar 20 milyon liralık yatırım ya acaklarını açıkladı.

B L G L GI TIC ʼTE  
0 MİLY N TL YATIRIM HEDE İ

ulung Logistics Türkiye Genel Müdürü avaş asap, 
Türkiye nin lo istik potansiyeline güvendiklerini ve 
yatırımlarını daha da artırmaya başladıklarını söyledi. 
u yıl 00 milyon lira yatırım yapacaklarını anlatan 
asap, 0  sonuna kadar  yıllık yatırım bütçelerinin 
0 milyon lirayı bulduğunu ifade etti.



DOĞA DOSTU HATTIMIZ İLE
#İLERİYE

Halkalı-Münih arasındaki blok tren hizmetimiz ile yüklerinizi
maliyet avantajlı ve çevre dostu demir yolu alternatifi ile #ileriye taşıyoruz.

cobanturboltas.com
+90 (216) 564 64 64

teklif@cobantur.com

Karşılıklı seferlerimiz hakkında
hemen bilgi alabilirsiniz
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Akaryakıt sekt r n n taşıt tanıma e otomasyon alanındaki nemli şirketlerinden 
Tur ak  kendi lolarına yakıt ikmali ya an şirketlerin akaryakıt takibinde ilk tercihi 

olmaya de am ediyor.  yılından bu yana aklog  başarılı e istikrarlı bir 
b y meyle geçen s reçten g n m ze  ro e taşımacılığında iddialı bir isim haline 
gelirken  g enli yakıt ikmali s reçlerinde Tur ak kalitesiyle yoluna de am ediyor.

G üvenli yakıt ikmali süreçlerinde şir-
ketlerin tercihi olmaya devam eden 
Turpak, Naklog Lojistik’in gücüne 
güç katmaya devam ediyor. 1988 yı-

lında kurulan Naklog, zamanla müşteri talep-
leri doğrultusunda nakliye operasyonlarına 
uygun filolaşmaya yönelerek gücünü artırır-
ken, günümüzde proje taşımacılığında iddialı 
bir şirket haline geldi. Güvenli yakıt ikmal sis-
temlerinde Turpak ile işbirliği yapan şirket, 
Turpak yakıt yönetim teknolojileri ile akarya-
kıt depolarındaki stoklarını anlık olarak göre-
bilirken, yakıt ikmallerini doğru verilerle ta-
kip edebiliyor. 

HER SEKT RE ZEL
ÜTÜNLEŞIK ZÜMLER

Emniyetli, güvenli ve verimlilik esaslı ürün ve 
çözümler üreten Turpak, entegre yakıt yö-
netim sistemlerini ise her sektöre özel, bü-
tünleşik çözümler sunarak sağlıyor. Öte yan-
dan Naklog Lojistik yetkilileri ayrıca Turpak’ın 
“Centroweb” yazılımı ile internetin olduğu her 
yerde, bilgisayar, akıllı telefon veya tabletle-
ri aracılığıyla anlık olarak tüm yakıt verileri-
ne ulaşabiliyor.

AKL G L İ TİK  T R AK 
TEK L İ İYLE Y L A DE AM EDİY R

LOJİSTİK | NAKLOG LOJİSTİK
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0 yıldır faaliyet g sterdiği T rk ticari araç azarında nemli başarılara imza atan uso 
Canter yenilendi. arklı n tasarımı  y ksek taşıma ka asitesi e artan s r ş konforuyla dikkat 
çeken uso Canter  kamu  inşaat  lo istik  gıda gibi T rkiye ekonomisinin bel kemiği olan farklı 

sekt rlerde  araç sahi lerine b y k maliyet a anta ı yaratmaya hazırlanıyor.

S on dönemde yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği önemli büyüme ham-
leleriyle dikkat çeken TEMSA, Türki-
ye’de ürettiği Fuso Canter’in yenile-

nen modellerini tanıttı. Son 30 yıldır TEMSA 
distribütörlüğünde Türkiye pazarında önemli 
başarılara imza atan Fuso Canter, yenilenen 
yüzüyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

KAMY N VE KAMY NETTE 
 ARKLI M DEL

Pandemi dönemini de kapsayan 2019 ve 2020 
yıllarında yaklaşık yüzde 40’lık bir daralma ya-
şayan fakat normalleşme adımlarıyla birlik-
te yeniden yükselişe geçen hafif kamyon pa-
zarının önde gelen oyuncularından biri olan 
Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet seg-
mentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunu-
yor. Fuso Canter’in tüm kullanıcılar tarafın-
dan takdir edilen sağlam yapısı ve düşük araç 
ağırlığı sayesinde fark yaratan yüksek taşı-
ma kapasitesi ve ulaşılan yakıt tasarrufu ile 
araç sahiplerine önemli bir maliyet avantajı 
sağlıyor. Teknolojik izler taşıyan yeni yüzü ile 
Fuso Canter, LED teknolojisi kullanılan gün-
düz farları ve sis farları ile dikkat çekerken, 

kısa hava emiş menfezi ve yeni sinyal tasarı-
mı ile estetik ve akıcı görünüyor. Körüklü sü-
rücü koltuğu ile konfor arayan müşterilerin 
bir numaralı tercihi Fuso Canter, opsiyonel 
olarak sunulan dokunmatik ekran, geri gö-
rüş kamerası ve Apple Carplay donanımla-
rı ile kabin içerisine binek araç teknolojileri-
ni taşıyor. Konsolda yer alan vites kolu ile ka-
bin içinde ferahlık ve geçiş kolaylığı sağlayan 
Fuso Canter, bu ergonomik tasarım sayesinde 
uzun kullanımlarda bile sürücüyü yormuyor.

“ ÜYÜME HİKAYEMİZDE 
YENİ İR SAY A A IY R Z”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, son 
yıllarda imza attıkları önemli büyüme ham-
lesini şimdi de Fuso Canter ile pekiştirmeyi 
amaçladıklarını ifade ederek, “TEMSA ola-
rak son 2 yıldır çok önemli bir dönüşüm sü-
recinin içerisindeyiz. Bu süreçte, ortakları-
mız Sabancı Holding ve Skoda Transporta-
tion’ın gücüyle bir yandan küresel büyüme 
stratejimizi güçlendirirken bir yandan da 
otobüslerimiz, midibüslerimiz ve Fuso Can-
ter’imiz ile ülkemizin ekonomik büyümesine 

de eşlik ediyoruz. 2021 yılında ortaya koydu-
ğumuz yüzde 122’lik büyüme performansı, 
TEMSA’nın bu dönemki yol haritasının aslın-
da ne kadar doğru olduğunu; TEMSA araç-
larının yurt içinde ve yurt dışında müşteri-
ler tarafından ne kadar sahiplenildiğini he-
pimize gösteriyor. Yenilenen FUSO Canter 
ile birlikte, bu büyüme hikayemizde yeni bir 
sayfa daha açıyoruz. Ticari araç pazarın-
da, geçmiş dönemlerdeki başarımızı, yeni-
lenen FUSO Canter modellerimizle bir kez 
daha göstereceğimize inanıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Araçlarla ilgili detaylı bilgileri paylaşan 
TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Koralp ise şunları söy-
ledi: “3,5 tondan 8,5 tona kadar uzanan yel-
pazede 8 farklı modeli bulunan Fuso Can-
ter, özellikle yüksek taşıma kapasitesi ve dü-
şük araç ağırlığı ile rakiplerine göre araç 
sahiplerine ciddi bir maliyet avantajı sağlı-
yor. Günümüzün ekonomik konjonktürün-
de, sahip olma maliyeti ilk yatırım maliye-
tinden çok daha önemli bir konuma gelmiş 
durumda. Biz de Fuso Canter araçlarımızda 
bu maliyet unsuruna çok önem veriyoruz.”

YE İLE E   CA TER 
TÜRKİYE NİN YÜKÜNÜ TAŞIYACAK

TEM A CE su Tolga aan oğancıoğlu, aimler Trucks Asia amyon atış Genel Müdürü hashank Mehta, TEM A atış ve azarlama Genel Müdür ardımcısı Hakan oralp. 

LOJİSTİK  | TEMSA
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Borusan Grup şirketlerinden Borusan Li-
manı, genel kargo, konteyner ve araç olmak 
üzere üç farklı faaliyet alanında konusunda 
uzman, deneyimli kadrosu ile Gemlik Bölge-
si’nde dünya standartlarında hizmet veriyor. 
Borusan Limanı, mayıs ayı itibari ile hayata 
geçirdiği B-İmza uygulaması ile limancılık sek-
töründe dijitalizasyon çalışmaları ile ön plana 
çıkıyor. Borusan Limanı Bilgi Teknolojileri eki-
bi tarafından yaratılan B-imza uygulaması ile 
yıllık 62 bin sayfa kâğıdın çöpe gitmesi engel-
lenerek, sürdürülebilirlik inisiyatiflerine katkı 
sağlanıyor. Bu teknoloji ile Borusan’ın sürdü-
rülebilirlik stratejisi olan iklim, insan, inovas-
yon odak alanlarına da hizmet eden Borusan 
Limanı hem iklim hem de inovasyon başlığın-
da bir projeye imza atmış oluyor.

B-imza uygulaması sayesinde limana giriş 
yapmak isteyen tedarikçi firmalar, daha önce 
kâğıt çıktı alarak sundukları belgeleri, dijital 
ortamda iletme imkânı elde ediyor. B-İmza 

sistemine yüklenen belgeler online onay me-
kanizmasından geçiyor, gerekli onaylar ise zi-
yaretçi firma çalışanlarının telefonlarına bil-
dirim olarak iletiliyor. Proje ile kâğıt tüketimi 
son bulurken, tedarikçi çalışanlar ise imza ve 
bekleme olmaksızın limana giriş yapabiliyorlar.

Ürettiği dijitalizasyon projeleri ile liman içe-
risinde verimliliği destekleyen Borusan Lima-
nı, aynı zamanda paydaşları için değer yara-
tan projeler üretiyor. Sürdürülebilirliği iş sü-
reçlerine entegre etmenin önemli olduğunu 
belirten Borusan Limanı Genel Müdürü Ham-
di Erçelik, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğ-
rultusunda 2030 yılında karbon nötr olmayı, 
bu kapsamda birçok yenilikçi projeyi haya-
ta geçirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik 
stratejimiz olan iklim, insan ve inovasyonun 
iki odak alanına aynı anda hizmet veren bir 
proje gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Dijital 
dönüşümün tercih değil bir zorunluluk oldu-
ğu günümüzde B-İmza ile çevreyi korurken 

dijitalleşme sayesinde hem kurumumuza hem 
de paydaşlarımıza zaman kazandırmış olu-
yoruz” dedi.

Tırsan, Adapazarı fabrikasında teslimatla-
ra devam ediyor. Uluslararası taşımacılıkta 
öncü firmalardan Cevat Logistics, 70 adetlik 
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus yatırımı-
nın ilk 20 adedini teslim aldı. Tırsan’ın ger-
çekleştirdiği teslimat törenine, Cevat Logisti-
cs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ni-
yazi İlhan ve Ankara Şube Müdürü Seyhan 
Uğur Gürbüz, Tırsan Treyler Satış Koordina-
törü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Satış Temsil-
cisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

Dr Niyazi İlhan, Yönetim Kurulu Başkanla-
rı Cevat İlhan önderliğinde kaydettikleri istik-
rarlı büyüme ile Karadeniz’in en güçlü ulusla-
rarası karayolu taşıma filolarından birine sa-
hip olduklarını vurgulayarak, “Avrupa ve Asya 
arasında gerçekleştirilen karayolu taşımala-
rında öncü firmalardan biri olarak, çok geniş 
bir coğrafyada operasyonlarımız sürüyor. Av-
rupa kıtasının en uç noktasından Asya’da Ha-
zar Denizi’ne kadar taşıma hizmeti veriyoruz. 
Şirket bünyesi ve mevcut tedarikçilerimiz ara-
cılığı ile depolama hizmetleri olarak yurt içinde 

başta Trabzon, Samsun, Kayseri, Bursa, Ankara, 
Kocaeli, İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de 
taşımacılık yapıyoruz. Yurt dışında ise başta 
Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avustur-
ya, İtalya, Macaristan, Romanya, Azerbaycan, 
Gürcistan olmak üzere tüm Asya ve Avrupa’yı 
kapsayan 55 bin metrekare depolama alanı-
mız ile müşterilerimize lojistik hizmetleri sunu-
yoruz. Firma olarak, uzun yolculuklarda bizim 
için güven her şeyden önemli. Gerçekleştirdi-
ğimiz uluslararası karayolu taşımacılık ope-
rasyonlarında Tırsan’ı tercih etmemizin baş-
lıca nedenleri; birçok farklı yük taşımacılığını 

sağlam araçları ile güvenli bir şekilde gerçek-
leştirebilmemiz. Tırsan araçlarının sahip oldu-
ğu çatı kaldırma özelliği sayesinde gabari kı-
sıtlaması olan yurt dışındaki ülkelerde stan-
dartlara uygun şekilde taşımacılık yapabiliyor, 
ayrıca yükleme ve boşaltma operasyonlarımı-
zı da kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Böylece 
zamanda tasarruf ediyor, büyük avantaj elde 
ediyoruz. Tırsan’ın firmamıza sağladığı kali-
teli ve hızlı satış sonrası hizmetlerden de çok 
memnunuz. Ayrıca araçların (KTL) kaplamalı 
oluşu sayesinde ürünlerimizi 10 yıl pas yürü-
mezlik garantisi altına da alıyoruz” dedi.

B R A  LİMA I  B İM A YG LAMA I 
İLE RD R LEBİLİR ADIMLAR ATIY R

TIR A ʼDA  CE AT L GI TIC ʼE 
20 ADETLİK TE LİMAT

A  LİMA I GE EL M  HAM İ E ELİ : 
“ i ital dönüşümün tercih değil bir zorunluluk olduğu 
günümüzde İmza ile çevreyi korurken di italleşme 
sayesinde hem kurumumuza hem de paydaşlarımıza 
zaman kazandırmış oluyoruz.”

Teslimat törenine, Cevat Logistics 
önetim urulu aşkan ardımcı

sı r. iyazi İlhan ve Ankara Şube 
Müdürü eyhan ğur Gürbüz, Tır
san Treyler atış oordinatörü Er
tuğrul Erkoç ve Tırsan atış Temsil
cisi Akgün uhoğlu katıldı.

HABER | LOJİSTİK 
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Uluslararası frigorifik taşımacılık alanın-
da hizmet sunan Atış Lojistik, araç filosunu 
6 adet Volvo FH 500 çekici ile genişletti. Müş-
terilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faali-
yet gösteren Volvo Trucks’ın; yakıt verimliliği, 
gücü ve sağlamlığı ile öne çıkan araçlarının 
da filoya eklenmesiyle; Atış Lojistik’in tamamı 
Volvo araçlarda oluşan filosu 18 adede ulaş-
tı. Teslimat töreninde, Atış Lojistik Firma Sa-
hipleri Abdullah Atış ve Mehmet Salih Atış ile 
Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Erkan Şen-
yurt ve VFS Finansman AŞ (Volvo Finans) Böl-
ge Satış Müdürü Tuncay Alev hazır bulundu. 

Atış Lojistik Firma Sahibi Abdullah Atış, VFS 
Finansman AŞ’nin (Volvo Finans) finansman 
desteğiyle satın aldıkları 6 adet Volvo FH 500 
çekici ile ilgili şunları dile getirdi: “Bu iş bir-
liğinde; araçların gücü, sağlamlığı, güvenlik 
donanımları ve sürücüye sunduğu konfor 
sebebiyle Volvo Trucks markasını tercih et-
tik. Satış süresince karşılıklı güven ve saygı 

çerçevesindeki iletişimimiz, satış sonrası hiz-
metlerde de aynı şekilde devam ediyor. Tüm 
bunlar bir araya geldiğinde, yeni araç filomuzu 

Volvo Truck markası ile genişletmekten olduk-
ça memnunuz ve iş ortaklığımızın uzun yıllar 
devam etmesini temenni ediyoruz.”

Bursa merkezli Ser Antrepo Lojistik, yurti-
çi lojistiğinde özellikle otomotiv yedek parça 
taşımacılığı ile ön plana çıkıyor. Ser Antrepo 
Lojistik, filosuna kattığı yeni Renault Trucks 
D 280 kamyonlar ile Türkiye genelinde yak-
laşık 200 noktaya yaptığı planlı yedek parça 
dağıtımını daha da güçlendiriyor. Yeni araç-
ların teslimat töreninde açıklamada bulunan 
Ser Antrepo Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhan Deniz, “60 yıla dayanan geçmişimizde 
10 yılı aşkın süredir yedek parça dağıtım orga-
nizasyonlarına odaklandık. 81 ilde yetkili ba-
yilere yerine teslim olmak üzere yedek parça 
sevkiyatı yapıyoruz. Acil yedek parça operas-
yonlarımızla İstanbul, Ankara ve İzmir’e ru-
tin günlük seferlerimize ek olarak hızlı sevki-
yat hizmetimiz de bulunuyor. Renault Trucks 
ile iş birliğimiz, 2005 yılından bu yana devam 
ediyor ve ilk defa D serisi kamyonları filomu-
za katıyoruz” dedi. Renault Trucks D kamyon 

seçimlerine değinen Serhan Deniz, “Düşük ya-
kıt tüketimi ve aracın donanımları, kendi sı-
nıfında ön plana çıkıyor. Taşıma kapasitesi-
nin yanı sıra opsiyonel olarak sunulan pek 
çok özelliği standart şekilde sağlaması bizler 
için önemli oldu. Yeni araçlarımız, filomuzda-
ki ilk tam otomatik şanzıman donanımlı kam-
yonlar” şeklinde konuştu. 

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan ise teslimat 
sırasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de 
lojistik sektörü, hizmet sağlayıcıların bazı 
uygulamalar özelinde uzmanlaşması yö-
nünde ilerliyor. Ser Antrepo Lojistik’in bu 
anlamda Türkiye’de yedek parça dağıtım 
organizasyonunu yüksek kalitede sağla-
mak üzere konsantre olması önemli bir 
örnek. Renault Trucks ve Koçaslanlar Oto-
motiv olarak kendileriyle iş birliğimizin de-
vam etmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

ATIŞ L İ TİK   ADET L   00 
EKİCİ İLE İL  G LE DİRDİ

RE A LT TR CK ʼTA  ER A TRE  
L İ TİKʼE ARA  TE LİMATI

Teslimat törenine, Atış Lo istik irma ahipleri Abdullah Atış ve Mehmet alih Atış ile olvo Trucks aha atış Müdürü 
Erkan Şenyurt ve  inansman AŞ olvo inans  ölge atış Müdürü Tuncay Alev katıldı. 

er Antrepo Lo istik, araç filosunu genişletmek ve 
yenilemek üzere yatırım yaptığı  adet enault Trucks  
serisi kamyonu teslim aldı.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 
kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı, Ocak-Tem-
muz 2022’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
41,8 arttı ve 19,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. 
Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatındaki rekor, 
Türkiye’de intermodal taşımacılığın öncü markala-
rından olan Sarp Intermodal’in Isotank taşımalarına 
da yansıdı. Şirketin Isotank taşımaları bu dönemde 
yaklaşık yüzde 35 arttı.

Sarp Intermodal Isotank Operasyon Direktörü Cem 
Karaman, toplam operasyonlarının yüzde 20’sini Iso-
tank taşımalarının oluşturduğunu, geçen yıl bu taşı-
maların yüzde 55 ihracat, yüzde 45 ithalat yönlü ger-
çekleştiğini belirtti. Pandemi sonrası yaşanan global 
konteyner krizinin yol açtığı sorunlara işaret eden Ka-
raman, “Isotank taşımacılığında her zaman ekipman 
uygunluğu ve süreklilik sağlıyor ve müşterilerimize 
doğru alternatifler yaratıyoruz. Isotank taşımaları-
mızda deniz yolu taşımalarına ek olarak şirketimizin 
güçlü intermodal altyapısını kullanıyoruz. Kara yolunu 
Ro-Ro ve demir yolu ile birleştirerek, sınır kapılarına 
takılmadan müşterilerimize güçlü bir alternatif su-
nuyoruz. Böylece hem transit sürelerde hem de nav-
lunlarda önemli avantajlar sağlıyoruz” diye konuştu.

Karaman, Isotanklar ile kimyasal hammadde içe-
ren tüm ürün gruplarını taşıyabildiklerini, intermo-
dal altyapılarıyla ihracatçı ve ithalatçıları rekabette 
bir adım öne geçirdiklerini vurguladı. Kimya ihracatı-
nın rekor kırmasında intermodal taşımacılığın da payı 
olduğuna dikkati çeken Karaman, üretim bantlarının 
“non-stop” çalıştığı sektörde müşterilerinin teslimatla-
rını tam zamanında gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin ‘İlk tercih edilen ve en kaliteli 
kargo firması olmak’ hedefiyle faaliyetleri-
ni sürdüren MNG Kargo’da önemli bir or-
ganizasyon değişikliği yaşandı. 2017 yılın-
dan bu yana şirkette CFO olarak görev ya-
pan Kağan Gündüz, İcra Kurulu Başkanlığı 
görevine atandı. Son 3,5 yıldır bu görevi yü-
rüten Salim Güneş ise yeni dönemde Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Çalışma hayatına Ernst&Young birleş-
me ve satın alma danışmanlığı hizmetle-
rinde başlayan Kağan Gündüz, 16 yıllık ka-
riyerinde reel, bankacılık ve danışmanlık 

sektörlerinde üst düzey pozisyonlarda gö-
rev aldı. MNG Kargo’nun 2017 yılı sonunda 
Turkven ve Sancak Grubu tarafından satın 
alınmasının ardından şirketin CFO’su ola-
rak görev yapmaya başlayan Kağan Gün-
düz, 3 Ağustos tarihi itibarıyla da MNG Kar-
go İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.

2006 yılında Koç Üniversitesi İşletme ve 
Ekonomi bölümlerinden birincilikle mezun 
olan Kağan Gündüz, 2015-2016 yıllarında 
Commercial Bank of Qatar sponsorluğun-
da HEC Paris’te yönetici eğitim programı-
nı tamamladı.

AR  I TERM DAL  I TA K 
TAŞIMALARI I Y DE  ARTIRDI

M G KARG ʼDA T D EY ATAMA

arp Intermodal Isotank perasyon irektörü Cem araman, Isotank ile kimya sektöründeki 
müşterilerinin yüklerini dünyanın her noktasına taşıdıklarını, intermodal altyapısını kullanarak transit 
süre ve maliyet avanta ı sunduklarını belirtti.

M G argo da gerçekleşen organizasyon değişikliğiyle İcra 
urulu aşkanlığı CE  görevine ağan Gündüz getirildi. 




