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ATİLLA
YILDIZTEKİN
Lojistik Yönetim Danışmanı

Belli bir ölçeğe ulaşan her üretici için
milk-run sistemi avantaj sağlıyor. Bu 

sistemin başarısı üretimin planlamasının 
doğru yapılmasıyla ve üretici-yan sanayi-

lojistik firması ile arada kurulacak 
bilgi iletişim ağının iyi çalışmasıyla 

gerçekleşebiliyor.

OTOMOTİV VE 
YEDEK PARÇA 
TAŞIMACILIĞI

DOSYA I OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TAŞIMACILIĞI



  www.ekovitrin.com   | MAYIS 2019  |   53  

Otomotiv sanayi, be-
yaz eşya sanayi gibi 
çok sayıda ve farklı 
malzemeyi, montaj 

yönetimi ile bir araya getirerek 
ortaya nihai ürün çıkartan sek-
törlerde çokça uygulanan bir 
yöntem, Milk-run dediğimiz 
(Süt dağıtımı) sistemidir. Fab-
rika içinde bazı parçalar yapı-
lıyor da olsa, kullanılan malze-
melerin büyük kısmı dışarıdan 
temin edilmektedir. Her ürün 
bir ürün ağacından oluşur. Bü-
tünü tamamlamak için birinci 
parçadan başlayarak çok sa-
yıda parçayı belli bir sıralama 
sistemi içinde, montaj planına 
uygun bir şekilde birleştirmek 
gerekmektedir.  

Yüzlerce firmadan, farklı ta-
rihlerde, farklı adetlerde ve bir-
birine benzemeyen ambalajlar-
la gelen malzemelerin fabrika 
içine bir depoda biriktirilmesi, 
raflanması, bekleme sırasın-
da korunması, montaj alanına 
her gün veya saatte indirilmesi 
gerekmektedir. Üretici tesis-
lerinde büyük hacim tutan, el 
emeği alan ve taşımasının kü-
çük partilerde küçük araçlarla 
pahalı yapıldığı bu uygulama 
milk-run dediğimiz sistemle 
daha ekonomik ve hızlı yapıla-
bilmektedir. 

Ana üretici her gün ne kadar 
ürün üreteceğini önceden yan 

sanayilerine bildirmektedir. Bu 
bildirim yan sanayicinin her 
parçasının üretim planlamasını 
yapacak kadar önceden yapıl-
makta ve böylece üreticilerin 
tedarik zincirlerinde gereken, 
kesintisiz ve planlı üretim sağ-
lanmaktadır. Her gün üretile-
cek ürün için gereken yan sa-
nayi malzemesi lojistik şirketin 
aracının kapısına geldiği an ha-
zır olmaktadır. Lojistik şirket 
önceden her yan sanayiciden 
kaç tane malzeme alacağını, bu 
malzemelerin ne kadar hacmi 
ve ağırlığı olduğunu bilerek 
araç planlaması ve rota plan-
laması yapabilmektedir. Yük-
lemenin ve boşaltmanın hızlı 
yapılması, böylece kısa süre-
de toplama işleminin gerçek-
leşmesi için adına kasa veya 
regal dediğimiz metal kasalar 
hazırlanmakta ve lojistik şirket 
kasaların boşunu götürüp, aynı 
anda dolusunu aracına yükle-
yebilmektedir. 

Optimize edilmiş bir rota 
üzerinde, her an, hangi yan 
sanayiciden, hangi malzeme-
lerin alınacağının önceden bi-
linmesi de araçların gereksiz 
yol yapmalarını, gecikmelerini 
önlemekte ve araçlar her sefe-
rinde maksimum kapasitede 
kullanılabilmektedir. Araçlara 
yüklenen malzemeler lojistik 
firmanın üretici firmaya ya-

kın, hatta içinde bir merkezde 
konsolide edilmekte ve montaj 
hattına JIT sistemi ile teslim 
edilebilmektedir. İyi bir plan-
lama ile bu aktarma istasyonu-
nu da ortadan kaldırılması ve 
malzemelerin doğrudan mon-
taj hattına teslim edilmesi de 
mümkün olmaktadır. Belli bir 
ölçeğe ulaşan her üretici için 
milk-run sistemi avantaj sağla-
maktadır. Bu sistemin başarısı 
üretimin planlamasının doğru 
yapılmasıyla, üretici-yan sa-
nayi-lojistik firması ile arada 
kurulacak bilgi iletişim ağının 
iyi çalışması ile gerçekleşebil-
mektedir. Uzun süreli olması 
gereken milk-run anlaşma-
larında üreticiler kasalar için 
yatırım yapmakta, lojistik fir-
ması uygun araçlar ve iletişim 
altyapısına kaynak ayırmakta, 
yan sanayi üreticileri de üretim 
planlarını aksatmayacak altya-
pıyı kurmak zorundadır. Bu ne-
denle geri dönüş süresinin de 
göz önüne alınıp sözleşmelerin 
uzun süreli yapılması önem ka-
zanmaktadır.

Ülkemizde otomotiv sek-
töründe başarılı milk-run uy-
gulamaları vardır ve sektörün 
büyükleri üreticilerle verimli 
projelere imza atmaktadırlar. 
İstenilen bu başarılı projelerde 
elde edilen sonuçların paylaşıl-
masıdır. E
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OTOMOTİV
LOJİSTİĞİ

Lojistik hizmetler sektörünün çö-
züm yaratmakta en fazla zorlandığı 
sektörlerden birisidir otomotiv sek-
törü. Neredeyse hammadde ve ya-

rı-mamul açısından stoksuz çalışan otomotiv 
üreticileri malzemelerin “tam zamanında” 
tadında doğrudan üretim bandında teslim 
edilmesini isterler. Otomotiv üreticileri bir 
yandan stok maliyetlerini sıfırlarken, diğer 
yandan hammadde ve yarı-mamul üreticileri 
ve lojistik hizmet sağlayıcılarının hiçbir ilave 
masraf yaratmadan zaman hassasiyetlerine 
de cevap vermelerini beklerler. Otomotiv 
sanayiinin yarattığı yüksek ekonomik ölçek, 
bu sektörü tedarikçi olan herkes için cazip bir 
müşteri haline getirir. Bu cazibe herkesi, şart-
larını zorlayarak sektörün beklentilerini ilave 
maliyet yaratmadan karşılamaya güdüler. 
Yıllar içinde edinilen tecrübeler bu hedefi ba-
şarmak için bazı yöntemlerin geliştirilmesine 
yardımcı oldu. Günümüzde bu yöntemlerden 
en çok üç tanesinin tercih edildiğini söyleye-
biliriz. Bunlar;

• JIT= Just in Time (Tam Zamanında üre-
tim bandına teslimat) 

• Milk-Run
• S.O.S.= Supplier on Site (Üretim yerinde 

konuşlanmış tedarikçiler)

Bazı uygulamalarda bu üç yöntemden bi-
risinin ya da hepsinin bir arada kullanıldığı 
da görülebilir. Peki bu yöntemlerin temel 
prensibi ve birbirlerinden ayrıştıran özellik-
leri nedir?

JIT kelime anlamından da anlaşılacağı 
üzere risk üreticinin omuzlarında olmak 
üzere malzemenin üretim bandında ihtiyaç 
duyulduğu anda ihtiyaç miktarı kadar hazır 
edilmesidir. Otomotiv üreticisine karşı riski 
üstlenen tedarikçi bu riski çoğunlukla LSP’ye 
(Lojistik Hizmet Sağlayıcı) göçerterek pay-
laşır. Ancak günümüzde LSP’ler ile geçmişte 
olumsuz tecrübeler yaşamış olan büyük yan 
sanayii üreticilerinin kendi JIT teslimat ağ-
larını kurduğuna ve yönettiğine şahit oluruz. 
Bunun sebebi üstlenilen riskin bir alt yükle-
niciye göçertilemeyecek kadar büyük olma-

sıdır. Zira bir otomotiv üretim bandının bir 
saatlik duruşunun maliyeti milyon dolarla 
ifade edilebilmektedir. Bu yüzden gerek yan 
sanayii üreticileri gerekse LSP’ler müşteri 
bazında terzi dikimi özelleştirilmiş çözümler 
geliştirmek zorunda kalırlar. Bu çözümle-
rin müşteri özgün olması ve çoklu kullanıcı 
modeline olanak sağlamaması bunları pahalı 
çözümler haline getirmektedir. Ancak, ne ka-
dar pahalı olursa olsun otomotiv üretiminde 
kullanılan bazı parça ve yarı-mamullerin te-
dariği için kaçınılamaz bir yöntemdir.  

Milk-Run modeli de adından anlaşılacağı 
gibi süt üreticilerinin süt toplama modelin-
den esinlenilerek otomotiv sektörü için uyar-
lanmış bir tedarik modelidir. Kısaca üretim 
planına göre hazır olacak malzemenin hazır 
olacağı zamanda, üretildiği farklı yerlerden 
bir rota ringi üzerinde toplanarak otomobil 
üretim noktasına getirilmesi olarak özetle-
nebilir. Bu modelde risk parça veya yarı-ma-
mul üreticisinden çok LSP’nin üzerindedir. 
Yan sanayii üreticisi söz verdiği tarihte malı 
LSP’ye teslim edebilir olduğu sürece riskten 
muaf hale gelir.  LSP ise doğru rotalama ve 
zaman planı ile doğru toplama planlaması 
yapmak ve topladıklarını hedeflediği toplam 
ring süresi içinde otomotiv üretimine yetiş-
tirmekle yükümlüdür. Bu planlamayı oto-
motiv üreticisinden aldığı veriye dayanarak 
yapan LSP’nin bir diğer önemli kriteri ise 
hacim kullanım verimliliğidir. Rotalamada 
süre ve mesafe açısından doğru planlamanın 
önemi kadar birim taşımada taşınacak eşya-
nın aracın hacimsel ve ağırlık olarak istiap 
kapasitenin maksimumunu kullanacak şekil-
de planlamak da çok önemlidir. Zira günü-
müzde lojistik sektörünün maliyet bileşenle-
rini çok iyi bilen otomotiv üreticileri rekabet 
ve pazarlıkta LSP’lere çok fazla operasyonel 
kâr marjı bırakmamaktadırlar. Bu da yük-
sek hizmet kalitesi ile beraber, operasyonel 
maliyet verimliliği kadar kapasite kullanım 
verimliliğinin sorumluluğunu da LSP’nin 
omuzlarına yüklemektedir. S.O.S. ise hemen 
hemen LSP’yi tamamen devreden çıkartan, 
yan sanayii üreticisine otomobil fabrikada 

yer verilmesi esasına dayalı çalışan bir sis-
temdir.  Bu model Türkiye’de geçmişte bazı 
üretim merkezleri için planlanmışsa da haya-
ta geçirilememiştir. Modelin global kapsam-
da en başarılı uygulamalarından birisinin İs-
panya’nın Marbella şehrindeki Volkswagen 
üretim merkezi olduğu söylenebilir. Üretilen 
otomobilin en çok kullanılan ve/veya en kri-
tik malzemelerini üreten yan sanayiiye oto-
mobil fabrikası içinde yer verilerek, onların 
verilen bu yerlerde üretim yapması veya 
emniyet stoğu tutması sağlanarak riskin as-
gariye indirgenmesi hedeflenir. Ancak gerek 
otomotiv üreticisi gerekse yan sanayii üreti-
cisi için çok hassas planlanması gereken bir 
yapı olduğundan günümüzde bu üreticiler 
böyle bir riski kendileri omuzlamaktan zi-
yade diğer modeller üzerine yoğunlaşıp riski 
LSP’nin omuzlarında bırakmayı tercih eder-
ler. Bitmiş araç lojistiği ise taşımalarda kul-
lanılan ekipmanın özelliği itibariyle lojistik 
prensipler adına başlı başına bir verimsizlik 
örneğidir. Ekipmanın başka taşımalarda kul-
lanılamayan sektör spesifik bir ekipman ol-
ması, taşımaların çok büyük oranda tek yön-
lü yapılması, otomotiv üreticilerinin yeterli 
ölçeği sağlayamamasından dolayı demiryolu 
gibi maliyet tasarrufu sağlayan modların kul-
lanım imkansızlığı bitmiş araç lojistiğini zor-
laştıran ve verimsiz kılan etkenlerdir. Elbette 
otomotiv lojistiğinin pros&cons’larını bir 
dergi makalesinde toparlamak çok mümkün 
değil.

Zira burada bahsi geçen her bir model 
üzerine yüzlerce kitap yazılabilecek içeriğe 
sahiptir. Ancak fotoğrafın bütününün görül-
mesi ve otomotiv sektörüne yönelik lojistik 
çözüm ihtiyaçlarının özgünlüğü ve zorluğu-
nun anlaşılması için bir yazı kaleme almak 
gerekince ortaya böyle bir fotoğraf çıkıyor. 
Rekabetin çılgınlaştığı, müşterinin hizmet 
kalite beklentisinin en üst düzeyde olduğu, 
riskleri LSP’lerin omuzlarına bırakırken 
operasyonel kârlılık oranlarının taban yaptığı 
bir lojistik hizmet ortamında lojistik hizmet 
sektörünün cazibeli müşterisi bu sektörün 
lojistik dinamikleri iyi anlaşılsın istedim. E

CEM
KUMUK

Otomotiv sanayiinin yarattığı yüksek ekonomik ölçek, bu 
sektörü tedarikçi olan herkes için cazip bir müşteri haline 

getirir. Bu cazibe herkesi, şartlarını zorlayarak sektörün 
beklentilerini ilave maliyet yaratmadan karşılamaya güdüler.

UZMAN GÖZÜYLE

Lojistik Yönetim Danışmanı
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UZMAN GÖZÜYLE

Lojistik köyler bir organize sana-
yi bölgesi anlayışı çerçevesinde 
inşa edilen ve şehirlerin her tara-
fına yayılmış olan, zamanla şehir 

içinde kalmaları nedeniyle şehir trafiğini 
olumsuz etkileyen depoların aynı bölgede 
toplanması amacıyla inşa edilmektedir. Böy-
lece büyük araçların şehir içine girmemesi, 
şehir içi dağıtımın küçük araçlarla ve yükle-
rin birleştirilmesi ile dağıtılması sözkonusu 
olmaktadır. Şehirlerin ana arterlerinde olan 
görüntü kirliğinin de engellenmesi ve hepsi 
son dünya standartlarına uygun inşa edilmiş 
olan modern depolarda depolama hizmetinin 
verilmesi amaçlanmaktadır. Bu depolara yük 
getirecek veya götürecek kara taşıma araçları 
ve demiryolu hattı ile vagonların bu alanda 
beklemesi de sağlanacaktır. 

Ürün depolamak için yapılacak olan milli 
depolar, gümrüklü ürünlerin depolanacağı 
antrepolar ve soğuk ürünler için kullanılacak 
özel soğuk hava depoları birbirine benzer şe-
kilde aynı modüler ölçülerde, aynı yükseklik-
te ve yan yana inşa edilmektedir. Kullanıla-
cak olan ölçü 2 bin 500 metrekarenin katları 
şeklinde ve modüler depolar şeklindedir. İnşa 
edilecek olan depolarda genellikle uygulanan 

ölçüler 10 bin metrekare, 5 bin metrekare ve 
2 bin 500 metrekare ölçüleridir. Bu depola-
rın inşa edilmesi için yüzde 50 imar payı ile 
birlikte 5 bin metrekare, 10 bin metrekare ve 
20 bin metrekarelik parseller şeklinde arazi 
planlaması yapılmaktadır. Bu nedenle gelen 
taleplerin minimum 5 bin metrekare olması 
gerekmektedir. Lojistik köyler içinde reka-
betin korunması açısından da en büyük depo 
talebinin 10 bin metrekare olarak belirlenme-
si yani 20 bin metrekarelik parsellerden daha 
fazlasına izin verilmemesi tavsiye edilmekte-
dir. Büyük şehirlerde bu ölçülere 20 bin met-
rekarelik depolar eklenmekte veya yan yana 
iki adet 20 bin metrekarelik parsel ayrılarak 
daha büyük depoların inşa edilmesi mümkün 
olmaktadır.

Demiryolu taşımacılığının ve intermodal 
konteyner taşımacılığının gelişmesi amacıy-
la büyük depoların arka taraflarına bir rampa 
üzerine yanaşacak demiryolu hattı çekilmek-
te ve ön taraftan TIR araçları yüklemesi yapı-
lacak şekilde depolar projelendirilmektedir. 

İnşa edilecek olan depolar büyüklükleri-
ne göre enleri 80-100 m ve boyları 25 met-
renin katları şeklinde çelik veya betonarme 
olarak inşa edilmektedir. Bu depolar Sam-

sun Lojistik Merkezi’nde veya Ankara Lo-
jistik Üssü’nde olduğu gibi yan yana inşa 
edilebilmekte ve kullanıcıların gelecekteki 
taleplerine göre genişletilebilmektedir. İnşa 
edilecek olan yapıların net iç yükseklikleri 
en az 13 metre olacaktır. Depoların ön tara-
fında TIR veya kamyonların yanaşması için 
hidrolik rampalı, seksiyonel kapılar buluna-
caktır. Kapı sayısı her bin metrekare kapalı 
alan için asgari 1 adet olan standart uygula-
maya paralel olarak, her modül için 3 adet 
projelendirilecektir. Aktarma merkezi veya 
kargo şirketleri için inşa edilecek depoların 
yan taraflarına da ilave kapılar açılabilmekte 
ve aynı anda çok sayıda aracın yükleme ve 
boşaltması sağlanabilmektedir. Bu kapıların 
ardında, depo içinde 15-20 m mesafede, raf-
sız alanda, TIR yükleme ve boşaltma alanı 
planlanmaktadır.

Bir önemli konu da deparın TIR yanaşma 
alanlarının en az 35 metre eninde bir yükle-
me alanı ile inşa edilmesidir. Bu sayede ya-
naşacak olan araçlar ek manevra ile kapılara 
yanaşabilecektir. 

Lojistik köylerin projeleri hazırlanırken 
depoların projelerinin bu esaslar üzerinde 
hazırlanması son derece önemlidir. E

Ürün depolamak için yapılacak olan milli depolar, gümrüklü ürünlerin 
depolanacağı antrepolar ve soğuk ürünler için kullanılacak özel soğuk hava 
depoları birbirine benzer şekilde aynı modüler ölçülerde, aynı yükseklikte ve 

yan yana inşa edilmektedir.

LOJİSTİK KÖYLERDE 
DEPO ÖZELLİKLERİ

GÜLŞEN  

YEŞİLDAĞ YELKENKAYA
Lojistik Danışmanı 
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SGS TransitNet Genel Müdürü Mine 
Kaya, 19 ayrı ülkede kendi temina-
tını kullanan ve alanında kapsam-
lı hizmet sunan ilk ve tek kuruluş 

olduklarını söyledi. SGS TransitNet olarak 
ulusal ve uluslararası tüm taşımalar için te-
minat verdiklerini belirten Mine Kaya, “AB 
ve Türkiye transit rejimlerinde T1/T2 ve TR 
beyanlarınızı, TIR ön bildirim beyanlarınızı 
ve ENS beyanlarınızı sunmanızı sağlayan 
güvenli, çok lisanlı ve web tabanlı bir uy-
gulama. Şu anda 500’den fazla firma bizim 
müşterimiz. Sistemimizi kullanıyorlar ve 19 
ülkede bizzat SGS TransitNet olarak kendi 
teminatlarımızla varız. Bu sayede müşterile-
rimiz hem daha hızlı taşıma gerçekleştiriyor-
lar hem de maliyetlerde ciddi avantajlar elde 
ediyorlar” dedi.

SGS TransitNet’in SGS Supervise Gözet-
me Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. çatısı altında 
ve tamamen kendi sermayesi kapsamında 
kurulmuş bir iştirak firması olduğu bilgisini 
veren Mine Kaya, “Türkiye’nin Ortak Tran-
sit’e dahil olmasıyla beraber SGS, Türkiye 
piyasasına girmeye karar vererek 1 Mart 
2012 tarihi itibarıyla, bu yapıyı kendi bün-
yesi altında topluyor. 19 ayrı ülkede kendi 
teminatımız ile tüm yerli ve yabancı nakliye-
cilere hizmet veriyoruz. Gerek operasyonel 
ve pazarlama faaliyetleri gerekse oluşturulan 
beyanların takibi için ayrı ayrı hizmet veren 
profesyonel bir ekibimiz var. SGS TransitNet 
olarak hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki 
ofislerde personellerimizle sürekliliği sağla-
ma çabasındayız. Belirli bir tecrübeye sahip 
ekip, hizmet kalitesini artıran en önemli et-
kenlerden birisi. Bu sayede sistemimizi kul-
lanan taşımacı firmalar bilgili ve tecrübeli bir 
ekibin desteğini daima yanlarında hissediyor 
ve bunun güveni ile taşımalarını gerçekleşti-

MİNE KAYA
SGS TransitNet Genel Müdürü 

19 AYRI ÜLKEDE KENDİ
TEMİNATIMIZLA HİZMET VERİYORUZ

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “Şu 
anda 500’den fazla firma bizim müşterimiz. 
Sistemimizi kullanıyorlar ve 19 ülkede bizzat 
SGS TransitNet olarak kendi teminatlarımızla 
varız” dedi.

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “19 ayrı ülkede kendi
teminatımız ile tüm yerli ve yabancı nakliyecilere hizmet veriyoruz.
Gerek operasyonel ve pazarlama faaliyetleri gerekse oluşturulan

beyanların takibi için ayrı ayrı hizmet veren profesyonel bir ekibimiz var” dedi.

LOJİSTİK / SGS TRANSITNET

riyorlar” diye konuştu.
Mine Kaya, hizmet kalitelerinde kolay 

ulaşılabilirliğe önem verdiklerine değinerek, 
“Daha hızlı veri girişi sağlayan yeni arayüz; 
mevcut veriyi Excel’den sisteme yükleyebil-
me imkanı sağlıyor. Bu arayüz aynı zamanda 
sisteme birden çok kullanıcı tanımlayabilme 
ve birden fazla gümrükte aynı anda beyan 
sunabilme imkanı da veriyor. Bunun yanı 
sıra sisteme kabul için taşımacıdan banka 
teminat mektubu, senet gibi maliyet oluştu-
racak belgelerin istenmemesiyle ve taşınan 
ürünün vergilerinin tamamıyla teminat altına 
alınması sayesinde gümrüğe ilave teminat 
verilmesi veya gümrük eskortu/kolcu gibi 
yan hizmetlerden kurtulma imkanları sağla-
ması ile sunmuş olduğumuz mali faydalarla 
da fark yaratıyoruz. Ayrıca taşımacı firmala-
ra yurt dışında spedisyona ihtiyaç duymadan 
doğrudan kendi ofislerinden beyan sunma 
imkanı da sağlıyoruz. SGS TransitNet’in ku-
rumsal kimliği için en uygun kavramlar ise 
hız, ulaşılabilirlik, izlenilebilirlik, tasarruf, 
kolaylık ve güven” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ 
YAPIYORUZ”

Lojistik sektörüne verdikleri eğitim prog-
ramlarından da bahseden Mine Kaya, “Bazı 
üniversitelerle sertifika programı için işbir-
liği yapıyoruz. Eğitimli personeller yetiştir-
mek üzere SGS TransitNet tarafından dü-
zenlenen bir sertifika verilecek. Bu sertifika 
programında gümrük mevzuatı, uluslararası 
geçiş belgeleri, T1, T2 ve TR evraklarının 
hazırlanma süreçleri hakkında bilgilendir-
meler yapılacak. Bu sertifika gerek SGS 
TransitNet çalışanları, gerekse öğrencile-
rin iş hayatlarında değerlendirebilecekleri 

önemli bir sertifika” dedi. SGS TransitNet’in 
sürekli kendini yenileyen, taşımacı firmala-
rın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ağını 
genişleten bir yapıya sahip olduğunu ifade 
eden Mine Kaya, sözlerine şöyle devam etti: 
“Farklı ülkelerde teminat alarak müşterileri-
mize daha fazla seçenekler sunmak istiyoruz. 
Organizasyon yapımızdaki güncellemeler ile 
müşterilerimize doğrudan hizmet vererek 
memnuniyeti ve bağlılık oranımızı artırmak 
istiyoruz. 2017 yılında sistemimiz, Türkiye, 
Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Hırva-
tistan, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, 
Romanya, Macaristan, Letonya ve Litvanya 
ülkelerinde kullanılmaktaydı. 2018 yılında 
bu ülkelere İspanya, Estonya, Belarus, Hol-
landa, Slovakya ve Slovenya eklendi. 2019 
hedeflerimizde ise Ukrayna, Belçika, İsviçre 
ve Lüksemburg bulunuyor.” E
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Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, şubat 
ayında küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen taşınan 
kargo tonajını yüzde 9,6 oranında artırdı. Turkish Cargo, dünyanın en iyi 5 

hava kargo markasından biri olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. 

TURKISH CARGO 
DÜNYADA İLK 5’E GİRECEK

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Ortaya 
koyduğumuz kararlılık ve hava kargo 
pazarındaki büyüme stratejimiz ile Turkish 
Cargo, dünyanın en iyi 5 hava kargo 
markası arasında yer alacak” dedi.

LOJİSTİK / TURKISH CARGO
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Dünyanın en büyük taşınma ope-
rasyonunun planlandığı 2019 
yılı içerisinde büyümeye devam 
eden global marka Turkish Car-

go, hava kargo pazarının yüzde 5,8 oranında 
daralma gösterdiği ve IATA (Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği) raporlarına göre 
talebin yüzde 5,7 oranında düştüğü ocak ve 
şubat ayı verilerine göre; yüzde 9,6 tonaj 
artışı sağlayarak, WACD (World Air Cargo 
Data) listesinde 7. sıraya yükseldi.

Başarılı hava kargo markası, bu artışla 
birlikte yılın ilk iki ayında satılan tonaj ba-
zındaki pazar payını, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine oranla 0,6 puan artırarak yüzde 
4.3’e; kümüle pazar payını ise 0.4 puanlık 
artışla yüzde 4.1’e yükselterek sürdürülebilir 
bir büyüme sağladı.

“12’NCİ SIRADAN 7’NCİLİĞE 
YÜKSELDİK”

Turkish Cargo’nun başarılı performansı ile 
ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve 

İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Turkish 
Cargo’nun, küresel hava kargo pazarındaki 
yükselişini aralıksız sürdürmesi bizleri mut-
lu ediyor. 2019 yılının ilk iki ayında yaka-
ladığımız bu başarının da sürpriz olduğunu 
söyleyemeyiz. Biz bu şaşırtıcı başarıları iki 
yıldır yaşıyoruz. Son iki yıl içerisinde Avru-
pa ve Uzakdoğu’dan beş büyük global hava 
kargo markasını geride bırakarak, 12. sıradan 
7’nciliğe yükseldik. Özellikle pazardaki tale-
bin daraldığı ve sektörü kara kara düşündü-
ren rakamların dolaştığı ortamda, bu başarı 
Turkish Cargo’nun geleceğini daha da ay-
dınlatıyor. Ortaya koyduğumuz kararlılık ve 
hava kargo pazarındaki büyüme stratejimiz 
ile Turkish Cargo, dünyanın en iyi 5 hava 
kargo markası arasında yer alacak. Bu ba-
şarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi.

YILLIK 4 MİLYON TON KARGO 
ELLEÇLEME  KAPASİTESİ

Dünyanın en büyük havalimanı projesi 

olan İstanbul Havalimanı’na taşınma operas-
yonuyla birlikte ‘Dual Hub’ olarak Atatürk 
ve İstanbul havalimanlarından operasyonla-
rını sürdürecek olan Turkish Cargo, İstanbul 
Havalimanı’nın tüm fazları tamamlandı-
ğında, 300 bin metrekare kapalı alana sahip 
kargo terminalinde yıllık 4 milyon ton kargo 
elleçleme kapasitesine sahip olacak.  

Türk Hava Yolları’nın kargo taşıma kapa-
sitesi ile 124 ülkede 307 destinasyona ulaşan 
ve buna ek olarak kargo uçağı filosu ile 86 
noktaya direkt olarak kargo uçuşu gerçek-
leştiren Turkish Cargo, mevcut altyapısı ve 
gerçekleştirdiği yatırımlarla hizmet kalitesini 
her geçen gün yükseltiyor.

Uçuş ağına eklediği yeni destinasyon-
lar ile dünyanın en hızlı gelişen hava kargo 
markalarından biri konumunda olan Turkish 
Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operas-
yonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğ-
rafi avantajlarıyla birleştirerek her geçen gün 
başarı çıtasını bir basamak daha yükseltmeye 
devam ediyor. E
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Ant Lojistik, 20 yılı aşkın süre-
dir bitmiş araç lojistiği alanında 
uzmanlaşarak, hem yurtiçi hem 
yurtdışı pazarlarda lojistik faa-

liyetlerini sürdürüyor. 150 adet özmal oto 
taşıyıcıdan oluşan ve yaş ortalaması 5’in 
altında olan TIR filosuyla Türkiye’de Hyun-
dai, Mercedes, Mitsubishi, Toyota, Honda 
gibi sektörün önde gelen markalarına hizmet 
veren Ant Lojistik, Azerbaycan, Gürcistan, 
İran, Irak, Doğu Avrupa, Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan, Orta Doğu, Uzakdoğu 
ve Kuzey Afrika’yı kapsayan oldukça geniş 
bir coğrafyada gerek özmal TIR’lar gerek-
se forwarder olarak multimodal taşımacılık 
(Ro-Ro, konteyner, karayolu, demiryolu) 
hizmetleri sunuyor. Ford, Hyundai, Fiat, 
Volkswagen, Audi, Honda, Mazda, Kia, Su-
baru, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Mercedes, 
Land Rover markalarına hizmet veren Ant 
Lojistik, bu markaların distribütörleri ile iş-
birliğine devam ediyor.

BÜTÜNSEL HİZMET ANLAYIŞI

Bitmiş araç lojistiği kapsamında taşıma-

cılık, gümrüklü/gümrüksüz stok saha hiz-
metleri, PDI hizmetlerinin yanı sıra sürücü-
lük hizmetleri, gümrükleme, sigorta, radyo/
multimedya/havuz/arka kamera montajı, 
mini onarım, dolu onarımı gibi katma değer 
yaratan hizmetler sunan Ant Lojistik, Koca-
eli/Kartepe bölgesinde, otomotiv sektörünün 
tercih ettiği Safi Port ve Autoport limanları-
na 20 km mesafede yer alan toplam 200 dö-
nümlük stok sahaları ile 11 bin 500 adet araç 
stoklama kapasitesine sahip. Uzuntarla ve 
Sarımeşe araç lojistik merkezlerinde yer alan 
toplam 6 hattan oluşan PDI merkezlerinde 
günlük 230 araç kapasitesi ile markalara hiz-
met veren Ant Lojistik, bitmiş araç lojistiğine 
dair tüm hizmetleri tek bir çatı altında topla-
yıp müşterilerine bütünsel bir hizmet anlayışı 
ile yaklaşıyor.

REKABET GÜCÜNÜ HER GEÇEN 
GÜN ARTIRIYOR

Ant Lojistik, bitmiş araç lojistiği özelinde 
TIR parkı, operasyon, organizasyon, hasar-
sızlık ve kalite yönetimi anlamında komşu 

ülkelerden üstün avantajlarını başarılı bir 
şekilde kullanarak pazardaki rekabet gücünü 
her geçen gün artırıyor. Ant Lojistik’te tüm 
operasyonel, finansal ve muhasebesel faali-
yetler lojistik konusunda uzmanlaşmış bir 
ERP sistemi üzerinden yürütülüyor, kişisel-
leştirilmiş yazılım uygulamaları sayesinde 
teknolojik hizmetler her müşterinin ihtiyaç-
larına özel cevap verecek şekilde kullanılı-
yor. Ant Lojistik, her ay cirosunun yaklaşık 
yüzde 1’lik kısmını teknolojik altyapı çalış-
malarına harcayarak Türk lojistik sektörünün 
otomasyonuna önemli ölçüde katkı sağlıyor. 

2017 yılında yaptığı 40 adet yeni TIR yatı-
rımı ile filosunu 150 özmal TIR’a çıkartan ve 
TIR parkı yaş ortalamasını 5’in altına çeken 
Ant Lojistik, 2018 yılında sektördeki stok 
artışı sebebiyle yeni stok saha yatırımları 
gerçekleştirerek, sahalarının toplam alanını 
200 dönüme ulaştırdı. Son 2 yılda yaptığı ya-
tırımlarla cirosunu yüzde 70 oranında artıran 
Ant Lojistik, hizmet çeşitliliğini artırarak ve 
alternatif pazarlara açılarak son 5 yılda ya-
kaladığı büyüme trendini devam ettirmeyi 
hedefliyor. E

ANT LOJİSTİK BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Bitmiş araç lojistiği alanında uzmanlaşan Ant Lojistik, hizmet 

çeşitliliğini artırarak ve alternatif pazarlara açılarak son 5 
yılda yakaladığı büyüme trendini devam ettirmeyi hedefliyor. 

LOJİSTİK / ANT LOJİSTİK
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Avrupa’nın otomotiv taşımacı-
lığında lider şirketi ‘Arcus Air 
Logistic’ ile 2014 yılında işbirliği 
anlaşması imzalayan Skyair, bu 

ortaklıkla gerek Türkiye’de gerekse Avru-
pa’da önemli projelere imza atarak, otomotiv 
sektöründeki gücünü artırdı. Skyair’in Arcus 
Air Logistic ile yaptığı ortaklık anlaşmasıyla 
otomotiv sektörünün ihtiyacı olan sevkiyat 
süratinin maksimum dereceye yükseltilmesi 
hedefleniyor.

“SEVKİYAT SÜRATİ
MAKSİMUM DERECEYE 

YÜKSELECEK”

Skyair Ticaret Direktörü Erdinç Ertemel, 
Arcus Air Logistic ile yaptıkları işbirliğiyle 
Türkiye’nin hava kargo sektöründeki önem-
li uçak kiralama kuruluşlarından biri olan 
Skyair’in otomotiv sektöründeki gücünü 
oldukça güçlendirdiğini söyledi. Erdinç Er-
temel, “Mevcut ortaklık anlaşmasıyla Türk 
otomotiv ve yan sanayi ürünleri üreticileri-
nin ihracat ve ithalat gereksinimleri ve talep-
leri doğrultusunda, İstanbul Sabiha Gökçen, 

Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve 
Bursa Yenişehir Havalimanlarına hafif taşı-
ma kapasiteli uçaklar konuşlandırılarak özel-
likle otomotiv sektörün ihtiyacı olan sevkiyat 
süratinin maksimum dereceye yükseltilmesi 
hedefleniyor. 

Böylelikle üretim bandında herhangi bir 
problem yaşayan otomotiv firmasının, baş-
ka bir fabrikasından ya da yan sanayi üreti-
cilerinden ihtiyacı olan acil kargo süratli bir 
şekilde ulaştırılacak ve üretimin aksamasına, 
büyük maddi kayıpların ve termin kayıpları-
nın önüne geçilecek” dedi.

Erdinç Ertemel, sözlerine şöyle devam 
etti: “Tespit edilen istatistiki verilere göre 
global otomotiv marka merkezleri Marma-
ra Bölgesi’nde yoğunlaşıyor ve dolayısıyla 
üretilen mamüllerin sevkiyatlarında giriş/
çıkış kapısı olarak Bursa ve İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanları kullanılacak. Diğer 
havalimanlarına ise uçaklar talep üzerine 
yönlendirilecek. Gerekli ülke sivil havacılık 
ünitelerinin izinlerinin alınması sonrasında 
bu havalimanlarına birer adet uçak pozisyon 
ederek talep olması durumunda otomotiv 
sektörünün ihtiyacı olan acil hava kargo sev-

kiyatları uçuşlarına başlamayı planlıyoruz. 
Ayrıca ani olarak gelişen sevkiyat taleplerin-
de uçakların havalimanlarımızda konuşlan-
ması sayesinde özellikle Avrupa ülkelerine 
5-6 saatlik bir zaman diliminde sevkiyat ger-
çekleştirme süratine ulaşmış olacağız.”

Arcus Air Logistic Genel Müdürü Fran-
cisco Mühlens ise yaptığı açıklamada, Tür-
kiye’nin önde gelen hava kargo firması Sk-
yair ile yapılan is ortaklığından çok mutlu 
olduklarını söyledi. Francisco Mühlens, kısa 
zaman içerisinde bu ortaklığı genişleterek 
otomotiv dışındaki diğer sektörlere de yansı-
tacaklarını ifade etti.

Merkez üssü Almanya’nın Köln şehrinde 
bulunan ve 1979 yılında temelleri atılan ‘Ar-
cus Air Logistic’ şirketinin filosunda 15m3 
ve 2 ton taşıma kapasitesine sahip 8 adet 
Dornier 228 tipi hafif kargo uçakları bulu-
nuyor. 

Alman ruhsatlı havayolu şirketi ayrıca 
Almanya, Fransa, Belçika, İspanya ve Slo-
vakya ülkelerindeki BMW, Mercedes-Benz, 
Ford, Renault ve daha birçok otomotiv fir-
masına lojistik hizmetleri sağlayan geniş bir 
network ağına da sahip. E

SKYAIR OTOMOTİVDE
İHRACAT HIZINI ARTIRACAK

Skyair Ticaret Direktörü Erdinç Ertemel, Arcus Air Logistic ile 2014 yılında gittikleri 
işbirliği sonucunda otomotiv sektöründeki güçlerini önemli oranda artırdıklarını 
ifade etti. Erdinç Ertemel, ortaklıkla otomotiv sektörünün ihtiyacı olan sevkiyat 

süratinin maksimum dereceye yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

SKYAIR / LOJİSTİK

Skyair Ticaret Direktörü Erdinç Ertemel, “Sevkiyat taleplerinde uçakların havalimanlarımızda konuşlanması sayesinde özellikle 
Avrupa ülkelerine 5-6 saatlik bir zaman diliminde sevkiyat gerçekleştirme süratine ulaşmış olacağız” dedi.
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Türkiye’nin 81 ili ve 957 ilçesini 
kapsayan kapasitede taşımacılık 
gerçekleştiren Ok Dağıtım, çok 
yönlü bir taşımacılık hizmet an-

layışına sahip. Bir firmanın istediği bütün 
lojistik hizmetlerini tek başına verebilen Ok 
Dağıtım, müşteri memnuniyetine her şey-
den fazla önem veriyor. Ok Dağıtım Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kadir Coşkun, lojistik 
sektöründe verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e 
anlattı. 

 Ok Dağıtım’ın kuruluş öyküsünü ve 
verdiği hizmetleri kısaca anlatır mısınız?

Ok Dağıtım 2010 yılında faaliyetlerine 
başladı. Büyük kargo şirketlerinin ağır mal-
zeme taşımaması, palet ve sıvı madde alma-
maları, yanıcı madde almamaları ve insan-
ların mağdur olması sebebiyle Ok Dağıtım 
şirketini kurduk. Müşterilerimize her türlü 

hizmeti veriyoruz. Şirketimiz, palet, sıvı 
madde, ağır malzemeler ve hammadde nak-
liyatı gerçekleştiriyor. Yanıcı maddeler için 
özel araçlar ayarlayıp diğer mallarla karıştır-
madan taşıma yapıyoruz. Tehlikeli maddeleri 
de özel bir araçla müşterinin kapısından alıp, 
diğer müşterinin kapısına kadar teslimatını 
sağlıyoruz. Müşteri memnuniyetine her şey-
den fazla önem veriyoruz.

“2018, ÇOK KÖTÜ
BİR YIL OLDU”

 Ok Dağıtım olarak 2018 yılını hangi 
rakamlarla kapattınız? 2019 yılı firmanız 
açısından nasıl geçiyor?

Şirketimiz 2016’ya kadar geçen zamanı 
büyüyerek geçirdi. 2016’dan sonra işleri-
mizde biraz düşüş oldu. Ancak hedeflerimize 
ulaştık. Ekonomik kriz bizi geriye götürdü. 

2018’de ciromuz yüzde 50 düştü. Toplam 
55 personelimizden 22’sini işten çıkarmak 
zorunda kaldık. İstanbul’da 4 şubemiz var-
ken tek şubeye düşürdük. Bütün bu tedbir-
lerin yanında araç sayımızı, mazot alımını 
ve personel istihdamını azalttık. Bütün bu 
tedbirlere rağmen 2018’de zarar ettik. 25 
yıldır bu meslekteyim, 2018 kargo sektörü 
açısından çok kötü yıl oldu. 2019’un ilk 2 
ayı iyi geçmedi. Martta yapılan seçimler ne-
deniyle 2018’de yaşadığımız sıkıntıları yine 
yaşamaya devam ediyoruz. Ufukta da bir 
düzelme gözükmüyor. Eğer bu şartlar devam 
ederse maalesef iyice küçülmeye gideceğiz, 
personel sayımızı azaltmak zorunda kala-
cağız. Çünkü dayanacak gücümüz kalma-
dı, devlet bu konuda teşvik vermiyor, kredi 
kullandırmıyor, araçları ipotek vermemizi 
kabul etmiyor. Şu anki şartlarda bir yatırım 
düşünmüyoruz, temkinli gideceğiz. Piyasada 

KADİR COŞKUN
Ok Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ok Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Coşkun, “Türkiye’nin 81 iline ve ilçelerine 
komple ve parsiyel olarak mal dağıtıyoruz. Günlük ortalama 20 bin ile 30 bin arasın-

da koli dağıtımı yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli” dedi.

ADVERTORIAL
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bir ismimiz ve güvencemiz var. Bu güvence-
mizi kaybetmek istemiyoruz. Az iş ve nakit 
para ile çalışan müşterilerle yolumuza devam 
edeceğiz.

“YANGIN TÜPLERİ
DAĞITIMINDA UZMANLAŞTIK”

 Daha çok hangi sektörlere hizmet veri-
yorsunuz? A101 ve BİM’le yaptığınız an-
laşmadan kısaca bahseder misiniz?

Ok Dağıtım olarak Türkiye’nin 81 ili ve 
957 ilçesini kapsayan kapasitede sevkiyatı-
mız var. A101, Şok, BİM, Koçtaş, Bauhaus 
ve Tekzen gibi marketlerin tamamına gü-
nübirlik çıkışlar gerçekleştiriyoruz. A101, 
Şok ve BİM’e Tuzla’da 10 bin metrekarelik 
depodan direkt TIR seferleri yapıyoruz. Te-
mizlik firmalarıyla yoğun bir şekilde çalı-
şıyoruz. Tıbbi malzeme konusunda yoğun 
taşımalar gerçekleştiriyoruz. Yangın tüpü 
dağıtımında uzmanlaştık. Kargo sektörünün 
dağıtımını yapamadığı yangın tüplerini, so-
runsuz şekilde Türkiye’deki birçok kurumsal 
firmaya ulaştırıyoruz. Türk Hava Yolları ve 
Türk Telekom’un temizlik malzemelerini 
dağıtıyoruz. Türkiye genelindeki belediyele-
rin haşere ilaçlarını dağıtıyoruz. Türkiye’nin 
en uç noktalarına çift şoförlü teslimatlarımız 
var. Örneğin Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve 
Adana’ya bir günde teslimat gerçekleştiriyo-
ruz. Bunu maalesef kargo şirketleri yapamı-
yor. Bu konuda belediyelerden olumlu geri 
dönüşler alıyoruz.

 Yedek parça konusundaki hizmetlerini-
zi özetler misiniz?

Araç jantları, lastikler, tampon ve akü gibi 
aklınıza gelebilecek her türlü yedek parçaları 
taşıyoruz. Yedek parçaları Türkiye’nin her 
yerine günübirlik iletiyoruz. 

“ÇİFT ŞOFÖR
ÇALIŞTIRIYORUZ”

 Filonuzdan ve taşıma kapasitenizden 
bahseder misiniz?

Geçen yıl 30 aracımız varken şu anda 16 
araca sahibiz. Fakat araç kiralama yöntemi 
ile günlük 50 araç çıkartma kapasitesine sa-
hibiz. İş hacmimiz yoğun olduğundan filo 
konusunda araç kiralama yöntemini seçiyo-
ruz. Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerimizin 
aynı gün kargolarını alıp barkodlayarak çı-
kışını yapıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde 
kargolardan daha hızlıyız, çünkü aktarma 
yapmıyoruz. Çift şoför kullanmamız bizi 
rakiplerimizin önüne geçiriyor. Her ile ayrı 
kamyon koyup zamanı iyi değerlendirmeye 
çalışıyoruz. 

“TÜRKİYE’NİN 81 İLİNE 
TAŞIMACILIK YAPIYORUZ”

 Komple ve parsiyel taşımacılıkta verdi-
ğiniz hizmetlerde hangi kriterleri uygulu-
yorsunuz? 

Türkiye’de ortalama 30 ile 50 araç ara-
sında değişen bir kapasiteyle Türkiye’nin 81 
iline ve ilçelerine komple ve parsiyel olarak 
mal dağıtıyoruz. Günlük ortalama 20 bin ile 
30 bin arasında koli dağıtımı yapıyoruz. Bu 
rakam bayram dönemlerinde 100 bin kolinin 
üzerine çıkıyor. İstanbul’da kendi araçları-
mızla özellikle kırtasiye sezonunda yoğun 
bir kırtasiye dağıtımı yapıyoruz.

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 4 günde 
50 TIR malı Türkiye’ye dağıttık ve bu ko-
nuda bir ödüle layık görüldük. Boya dağıtı-
mında da en az hasar payıyla teslimat yapa-
biliyoruz. Çok yönlü bir taşımacılık hizmet 
anlayışımız var. Bize alışan müşterilerimiz 
bizden bir daha ayrılmak istemiyorlar. Ok 

Dağıtım olarak bir firmanın istediği bütün 
lojistik hizmetlerini tek başımıza verebiliyo-
ruz. 

Ayrıca yurtdışına günlük olarak zarf paket 
taşıyoruz. Öte yandan İstanbul içinde am-
bulans görevi yapan araçlarımız var. Yani 
müşterilerimizi istediği saatte istediği yerden 
alarak istedikleri noktalara ulaştırıyoruz. Biz 
buna ambulans görevi diyoruz yani koli taşı-
yoruz ama kan dağıtır gibi hareket ediyoruz.

“TEHLİKELİ MADDE 
TAŞIMACILIĞINDA ÇOK 

İDDİALIYIZ”

 Tehlikeli madde taşımacılığında hangi 
yöntemleri izliyorsunuz?

Tehlikeli madde taşımacılığında çok iddi-
alıyız ve lideriz. Bu alanda başarımız yüzde 
100. Hasar kaydımız sıfır. 10 yıldır tehlikeli 
madde taşımacılığı yapıyoruz ve hiçbir teh-
likeyle karşılaşmadık. Ok Dağıtım’da devir 
kargo yoktur, hiçbir müşterinin bir paketi 
dahi devir kalmaz. Türkiye’de de bu konuda 
lideriz. E

Oruç Reis Mah, Vadi Caddesi, 190/A,
Giyimkent Cd. B1-72 Blok,

34200 Esenler/İstanbul
kadir@okdagitim.com

www.okdagitim.com
(0212) 438 49 81
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Dünyada hızla gelişen paylaşım 
ekonomisinin depolama sek-
törüne uyarlanmış bir örneği 
olan ParkPalet, uzun yıllardır 

gayrimenkul yatırım ve geliştirme alanında 
faaliyet gösterirken hem teknoloji, hem de 
lojistik sektörü ile yakınlaşan bir girişimci 
ekip tarafından yenilikçi ve inovatif bir yak-
laşımla Türkiye şartlarına uygun hale geti-
rildi. ParkPalet  Dinamik  Depo Çözümleri  
Pazar Yeri, parkpalet.com adresinde  bulunan 
web  sitesinden,  ihtiyaç duyulan  miktardaki 
depo alanını, geliştirilen yazılım üzerinden 
istenilen yer ve süre için bularak, tam  kulla-
nılamayan  depo  alanlarının  palet veya met-
rekare  bazında satışa sunulmasını sağlıyor. 
ParkPalet bir yıI içerisinde 100’den fazla de-
poda yaklaşık 300 bin palet kapasite ile kısa 
dönemli depo alanı ihtiyaçları için esnek ve 
verimli çalışan bir lojistik depolama ağı kur-
du. Böylece kısa dönemli depo ihtiyacı  olan 

şirketler istedikleri servisi istedikleri anda 
alabiliyor ve lojistik maliyetlerini düşürebi-
lirken, depo işletmecileri ise dönemsel ka-
pasite fazlası alanlarını kısa dönemli palet 
bazında değerlendirerek gelir yaratıp, depo 
alanlarını optimize edebiliyorlar. Üreticiden 
direkt tüketiciye teslimatın gerektiği iş mo-
dellerinde, siparişin en uygun maliyetlerle 
istenilen niteliklerde ve zamanda teslimatı  
ulusal veya uluslararası pazarlarda, küçük ve 
orta ölçekli işletmeler için önemli bir başarı 
kriteri. Bunu sağlamak için teslimat süreleri 
ve taşıma, depolama, sipariş yönetimi, sigor 
ta, gümrükleme gibi lojistik maliyetler ile 
stok maliyeti odaklanılması gereken alanla-
rın başında geliyor.

BAĞIMSIZ VE ESNEK LOJİSTİK 
STRATEJİSİ

İşletmeler daha yüksek bir uzmanlık düze-

yi ve daha büyük yatırımlar gerektiren  lojis-
tik fonksiyonlarının karmaşıklığı sebebiyle, 
kendi yetkinliklerinin dışında kalan faaliyet-
ler için başka firmalarla stratejik işbirlikleri 
yaparak,  lojistik faaliyetlerini dış bir  kayna-
ğa  devrediyor. Lojistikte dış kaynak kulla-
nimı ile süreçlerin konusunda uzmanlaşmış 
firmalara devredilmesi, maliyetleri azaltıyor, 
esnekliği  artırıyor ve  sermayenin  etkin kul-
lanılmasıyla teknolojik süreçlere geçişi daha 
da kolaylaşıyor. Firmaların kendi temel ye-
teneklerine odaklanmasında da büyük bir rol 
üstlenerek, rakiplere karşı  rekabet avantajı  
yaratıyor.

Firmanın ölçeği ne olursa olsun, ParkPa-
let firmalara, bağımsız ve esnek bir lojistik 
stratejisi yönetme imkanı veriyor. ParkPalet 
platformu üzerinden süre, ölçek ve lokasyon 
kısıtlaması  olmadan tüm Türkiye genelinde 
uzmanlıkları depolama hizmetleri olan işlet-
mecilere ulaşılabiliyor. E

PARKPALET DEPO
MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

ParkPalet, firmaların depo maliyetlerini düşürürken, hizmet kali-
telerini ve verimliliklerini artıran hizmet ve çözümler sunuyor.

LOJİSTİK / PARKPALET
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Hava kargo sektörünü ve Türki-
ye’de faaliyet gösteren birçok 
acenteyi bir araya getiren ‘Tur-
kish Cargo Acente Ödül Töreni’ 

sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşla-
rından olan UTİKAD’ın ve İstanbul Hava-
limanı’nın üst düzey yöneticilerinin katılı-
mı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende 
Turkish Cargo’ya olan katkıları dolayısıyla 
acentelere 17 dalda ödüller verilirken, Mars 
Hava ve Deniz Kargo, Turkish Cargo ile en 
çok taşıma yapan beş acente arasında yer ala-
rak ilgili kategoride ödül aldı.

5 kıtada 77 ülkede 350 ofisi ve 8 bin 350 
çalışanı bulunan uluslararası network kuru-
luşu WIN’in (World Independent Network) 

kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kar-
go, sahip olduğu IATA ve FIATA belgele-
riyle dünyadaki tüm havayolu firmalarıyla 
çalışarak kargo şirketlerine değer katıyor. 
Şirket, tüm dünyayı kapsayan geniş acente 
ağı, kalifiye personeli ve sağlam altyapısı ile 
konsolide, ekspres, kapıdan kapıya, refakatli 
taşıma, komple taşıma ve multi-modal taşı-
ma hizmetlerini eksiksiz olarak yerine geti-
riyor. Müşterilerinin stratejik iş ortağı olma 
felsefesiyle hareket ederek dünya çapında 
aktif güçlü networkü ile charter uçak kirala-
ma, 3. ülke transit taşımacılığı, bozulabilir ve 
tehlikeli madde taşımacılığı ve armatörlerle 
yer garantili kontrat gibi hizmetleri kusursuz 
olarak sunuyor. 

Aldıkları ödüle ilişkin açıklama yapan 
Mars Hava ve Deniz Kargo CEO’su Selmin 
Kahraman, şöyle konuştu: “Turkish Car-
go, hava taşımacılığında önemli işbirlikleri 
yaptığımız bir şirket. Müşterilerimizden al-
dığımız ürünleri Turkish Cargo aracılığıyla 
güvenle ilgili yerlere teslim etmek bizi mutlu 
ediyor. Yakın zamanda faaliyete giren yeni 
havalimanıyla hava kargoculuğunun iş hac-
minin katlanarak artacağını da göz önünde 
bulundurursak kargo taşımacılığının bam-
başka bir boyuta taşınacağını söyleyebiliriz. 
Biz Mars Hava ve Deniz Kargo olarak hava 
taşımacılığında her zaman müşterilerimizin 
yanında olup ürünlerini doğru işbirlikleriyle 
taşımaya devam edeceğiz.” E

MARS HAVA VE DENİZ KARGO’YA
TURKISH CARGO’DAN ÖDÜL 

Turkish Cargo’nun bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Acente Ödülleri 
Töreni’nde Mars Hava ve Deniz Kargo, Turkish Cargo ile en çok 

taşıma yapan ilk beş şirket arasında yer alarak ödülün sahibi oldu. 

MARS LOGISTICS / LOJİSTİK

Mars Hava ve Deniz Kargo 
olarak hava taşımacılığında 
her zaman müşterilerimizin 
yanında olup ürünlerini doğru 
işbirlikleriyle taşımaya devam 
edeceğiz.

SELMİN KAHRAMAN
Mars Hava ve Deniz Kargo CEO’su
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Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’n-
deki önemli limanları arasında 
yer alan Hopaport, Solonport ile 
yaptığı anlaşma gereği limanın 

tüm departmanlarında Solonport otomasyon 
sistemine geçti. Hopaport’ta muhasebe, ti-
caret, lojistik, operasyon, insan kaynakları, 
güvenlik, ana giriş ve çıkış kapılarında artık 
tüm işlemler otomasyon sistemi ile güvence 
altına alındı. Hopaport bünyesinde tüm ter-

minallerde kullanılmaya başlanan Solonport 
otomasyon sistemi ile artık limana gelen 
gemiler ve anlık yük miktarları otomasyon 
sistemi ile takip edilirken, müşterilere bir 
kolaylık daha sağlanarak artık tüm işlemler 
cep telefonu üzerinden de takip edilmeye 
başlandı. Hopaport Bilgi İşlem Sorumlusu 
İsmail Temelkaya, sistem ile ilgili görüşme-
lerde bulunmak üzere Solonport’u merkezin-
de ziyaret etti. Solonport Teknokent ofisinde 

yazılım ekibi ile bir araya gelen İsmail Te-
melkaya, Hopaport’ta proje ve düşüncelerin 
sonunun gelmediğini ifade ederek Hopaport 
için yeni projeler üzerine planlamalar yap-
tıklarını ve bilgi alışverişinde bulundukları-
nı ifade etti. İsmail Temelkaya, “Solonport 
Teknokent ofisinde çalışan ve Hopaport’a 
Solonport otomasyon sisteminin kurulumu-
nu sağlayan teknik ekiple verimli görüşmeler 
yaptık” dedi. E

LOJİSTİK  / HOPAPORT

HOPAPORT, SOLONPORT
OTOMASYON SİSTEMİNE GEÇTİ
Hopaport, Solonport ile yaptığı anlaşma gereği 
tüm departmanlarında Solonport otomasyon 
sistemini kullanmaya başladı. 
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Lojistik sektöründe ‘butik lojistik’ 
kavramı ekseninde çözümler sunan 
MLA Lojistik, otomotiv ve moto-
siklet sektöründe birçok kurum-

sal firmaya, konteyner taşımacılığı, antrepo 
ve serbest depolama hizmeti veriyor. MLA 
Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yıl-
maztürk, otomotiv ve motosiklet taşımacılığı 
konusunda sundukları hizmetleri Ekovitrin’e 
anlattı.

 MLA Lojistik olarak lojistik sektörün-
de ciro, yatırım, filo ve pazar payı anla-
mında ulaştığınız büyüklüğü rakamsal 
verilerle anlatır mısınız?

MLA Lojistik olarak sektörde butik lo-
jistik kavramı ekseninde bir hizmet anlayışı 
ile birçok sektör firmasına hizmet veriyoruz. 
Otomotiv ve motosiklet sektöründe birçok 
kurumsal firmaya, konteyner taşımacılığı, 
antrepo ve serbest depolama hizmeti sunu-
yoruz. 

 Otomotiv ve motosiklet taşımacılığında 
hangi hizmetleri ve yatırımları gerçekleş-
tiriyorsunuz? Otomotiv ve motosiklet ta-
şımacılığına yönelik hizmetleriniz, toplam 
hizmetlerinizle kıyaslandığında ne kadar-
lık bir orana sahip?

Otomotiv ve motosiklet sektöründe; De-

rince Gümrüğüne Bağlı 15 bin metrekarelik 
depomuzda açık alan depolama, serbest de-
polama alanlarımızda yedek parça yönetimi 
ve tüm stok süreçleri, limanlardan depolara 
veya Türkiye geneli yurtiçi taşımacılık hiz-
metleri veriyoruz. 

“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 
DARALMA VAR” 

 Otomotiv ve yedek parça taşımacılığı 
sektörünün genel değerlendirmesini ya-
par mısınız? Otomotiv ve yedek parça 
taşımacılığının büyüklüğü hangi boyutta? 

Türkiye geneli otomotiv sektöründe bir 
daralmanın olduğu ve ithalatın düştüğü 
aşikâr. Yeni çıkan ÖTV indirimi ile birlikte 
bir canlanma olsa da, hem üreten hem de lo-
jistik hizmetlerini veren firmalar için oranlar 
düşük seviyede ilerliyor. 

“TÜRKİYE GENELİNDE 3 DEPOYA 
SAHİBİZ”

 Depoculuk konusunda lojistik sektörü-
ne ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

MLA Lojistik olarak Türkiye genelinde 3 
depomuz bulunuyor:

- Derince Gümrüğüne Bağlı Kocaeli-Geb-
ze Depomuz: 50.000 m2 (25 bin metrekare 

kapalı, 15 bin metrekare açık saha ve 10 bin 
metrekare kapalı serbest depomuz) 

- Mersin Gümrüğüne bağlı Mersin De-
pomuz: 25 bin metrekare (15 bin metrekare 
antrepo, 10 bin metrekare serbest depolama 
alanı) 

- İstanbul-Tuzla Serbest Depomuz: 12 bin 
500 metrekarelik kapalı alanlarımız mevcut. 

“ARAÇ SAYIMIZI
ARTIRACAĞIZ”

 MLA Lojistik olarak otomotiv, yedek 
parça ve motosiklet taşımacılığı ağırlıklı 
olmak üzere tüm hizmet ve çözümleriniz-
de 2019 yılına yönelik hedeflerinizi ve yatı-
rım planlarınızı açıklar mısınız?

Özellikle otomotiv ve motosiklet sektö-
rü için yedek parça depolama alanları yatı-
rımları yapıyoruz. Bu alanda uzmanlaşmış 
personelimiz ile müşterilerimizin tüm stok 
yönetimi organizasyonları için hizmet ver-
mek gayretindeyiz. Açık alan depolama lo-
kasyonlarımızda müşterilerimizin PDA hiz-
met taleplerine değer katıyoruz. Kapalı alan 
antrepo yatırımlarımız müşteri odaklı devam 
ediyor. Limandan, depolama konteyner taşı-
ma aksiyonları için kendi araçlarımız ile hiz-
met veriyoruz. Yine bu alanda araç sayımızı 
artırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor. E

“MÜŞTERİ ODAKLI
YATIRIM YAPIYORUZ”

MLA Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yılmaztürk, “Özellikle otomotiv ve 
motosiklet sektörü için yedek parça depolama alanları yatırımları yapıyoruz. 

Kapalı alan antrepo yatırımlarımız müşteri odaklı devam ediyor” diye konuştu. 

MLA LOJİSTİK / LOJİSTİK

MLA Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yılmaztürk, “Otomotiv ve motosiklet sektöründe birçok kurumsal firmaya, konteyner taşımacılığı, 
antrepo ve serbest depolama hizmeti sunuyoruz” dedi. 
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Fevzi Gandur Logistics, yurtiçindeki 
yatırımlarına devam ediyor. En son 
İzmir’de soğuk hava deposu, Tries-
te ve Gaziantep’te de ofis açılışları 

yapan şirket, şimdi de dünyanın en büyük 
havalimanları arasında yer alan İstanbul Ha-
valimanı’nda serbest depo yatırımını hizmete 
açtı. Yeni depo yatırımıyla ilgili bilgiler akta-
ran Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz 
Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, 
havayolu taşımaları ile entegre bir depolama 
süreci sağlayarak hızlı lojistik operasyonları 
gerçekleştireceklerini ifade etti. 

Günümüzde ihracatta hızlı olmanın kazan-
dırdığına dikkat çeken Şafak, “İstanbul Ha-
valimanı hızlı ihracat taşımalarında oldukça 
faydalı olacak. Ayrıca Ortadoğu ile Avrupa 
taşımaları arasında da önemli bir nokta hali-

ne gelecek” dedi.
Türkiye’nin herhangi bir şehrinden yurt-

dışına havayolu ile yapılacak tüm ihracatlar 
için depolama çözümleri sunacaklarını be-
lirten Şafak, “İstanbul Havalimanı aktarmalı 
gönderileri ilgili uçağın gününe-saatine ka-
dar depomuzda muhafaza edebileceğiz” diye 
konuştu.

HAVA KARGONUN 
BÜYÜMESİNE KATKI

SAĞLAYACAK

Yeni depoda uluslararası e-ticaret yapan 
firmalardan, acil gönderimlerin yoğun oldu-
ğu otomotiv sektörüne, sağlıktan teknoloji 
sektörüne kadar geniş bir yelpazeye çözüm 
sunabildiklerini aktaran Şafak, İstanbul Ha-

valimanı’nın kapasitesi itibariyle dünyadaki 
hava kargo operasyonlarında oldukça önemli 
bir merkez haline geleceğini ve bu yatırımla 
son 1 yılda yüzde 305 büyüme gösterdikleri 
hava kargo taşımalarındaki paylarını artır-
mak istediklerini vurguladı.

HEM DEPOLAMA HEM OFİS 
ALANLARI

Bu depoda, elleçleme, paketleme gibi hiz-
metler de sunabildiklerini vurgulayan Şafak, 
son teknolojiye sahip altyapı ve ekipmanlarla 
hizmet verdiklerini açıkladı. Şafak, depoda 
hizmet alan müşterilerinin çalışabileceği ofis 
alanlarının da yer aldığını ve bu sayede de-
ponun gelişmiş bir operasyon merkezi haline 
geleceğini de sözlerine ekledi. E

İSTANBUL HAVALİMANI’NA
DEPO YATIRIMI
Fevzi Gandur Logistics, dünyanın en büyük 
havalimanları arasında yer alan İstanbul Ha-
valimanı’nda serbest depo yatırımını hizmete 
açtı. Şirket, yeni depoda uluslararası e-ticaret 
yapan firmalardan, acil gönderimlerin yoğun 
olduğu otomotiv sektörüne, sağlıktan tekno-
loji sektörüne kadar geniş bir ağa çözümler 
sunacak.

LOJİSTİK / FEVZİ GANDUR LOGISTICS

Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel 
Müdürü Hasan Şafak, bu yatırımla birlikte son bir yılda 
yüzde 305 büyüdükleri hava kargo taşımalarındaki paylarını 
artırmayı hedeflediklerini söyledi.
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Forklift ve istif makineleri üreten 
Yale, 140 yılı aşkın deneyimle Tür-
kiye’de TSM Global’in iştiraki Qu-
ick Lift ile distribütörlük anlaşması 

imzaladı. Hyster-Yale Grup EMEA Bölgesi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Sands ve 
TSM Global CEO’su Taner Sönmezer dü-
zenledikleri toplantıyla işbirliği anlaşmasının 
detaylarını paylaştı.

“TÜRKİYE’NİN
BÜYÜMESİNE BÜYÜK ÖNEM 

VERİYORUZ”

Quick Lift’in Yale’in forklift ve depo 
içi ekipmanlarının satış, kiralama ve satış 
sonrası hizmetlerinden sorumlu olacağını 
söyleyen Hyster-Yale Grup EMEA Bölgesi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Sands, bu 
işbirliği sayesinde Türkiye’nin tüm bölgele-
rinde yaygın ve etkin satış ve satış sonrası 
hizmetler sunabileceklerini aktardı. 

Türkiye’yi lojistik üssü olarak gördükleri-
ni belirten Sands, Yale Türkiye’deki potan-
siyeli gördükleri için buraya yatırım yaptık-
larını söyledi. Türkiye pazarının öneminin 

altını çizen Sands, Quick Lift ile önemli bir 
yol kat edeceklerini bildirdi.

TÜRKİYE’DE 8 BİN KİŞİYE 1 
FORKLİFT DÜŞÜYOR

TSM Global CEO’su Taner Sönmezer ise 
TSM Global’in 2014 yılından bu yana Tür-
kiye’nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da 
satış ve satış sonrası hizmetler alanında faali-
yet gösterdiğini söyledi. Sönmezer: “Türkiye 
forklift pazarı normal dönemlerde yılda 10 
bin adet ortalamasına sahiptir; ama bu sene 
maksimum 6 bin civarında bir pazar büyük-
lüğü söz konusu olacak. Biz 2019 yılını fırsat 
yılı olarak görüyoruz; pazarın önü açılıyor, 
bu yıl beklenenden iyi durumdayız. Pazarda 
yükselen ivme 2020 Mart’ından sonra kat-
lanarak artacak.  İngiltere ve Fransa’da her 
600-2 bin kişiye 1 forklift düşerken Türki-
ye’de her 8 bin kişiye 1 forklift düşüyor. Tür-
kiye de kısa zamanda bu seviyeye çıkacaktır. 
İngiltere ve Fransa’da pazar yıllık yaklaşık 
80-100 bin adet. Türkiye’nin bulunduğu coğ-
rafi konumu düşünürsek, liman ülkesi olma-

mız ve kıtalar arası köprü görevi görmemiz 
açısından potansiyelimiz oldukça yüksek. 
Pazar büyüklüğünün önümüzdeki 5 yıl için-
de 30 bin adede çıkmasının öngörüyoruz. 
TSM Global iştiraki olan Quick Lift firması 
da Yale iş birliği ile gelişen bu pazarın lideri 
olacak” diye konuştu.

500 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM 
FIRSATI

Yale ve Quick Lift arasındaki bu iş birli-
ği ile özellikle lojistik, otomotiv, perakende, 
içecek, gıda, ambalaj, beyaz eşya ve elekt-
ronik sektörlerini hedeflediklerini açıklayan 
Sönmezer, yatırımları artırmayı planladık-
larını bildirdi. Türkiye’nin tüm sanayi şe-
hirlerine yatırım yapmayı hedeflediklerini 
açıklayan Sönmezer, bünyelerine 10-12 yeni 
bölge ve bayi ağı ekleyeceklerini açıkladı. 
Sönmezer, yeni yapılanmalarda satış, servis, 
yedek parça, kiralama ve eğitim akademile-
ri kurduklarını da bildirdi. Sönmezer: “3 yıl 
içerisinde Quick Lift ve tüm bayi ağı olmak 
üzere 500 kişilik yeni istihdam oluşturarak 
ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı 
sağlayacağız” dedi. E

YALE, QUICK LIFT İLE TÜRKİYE
PAZARINDA LİDERLİĞİ HEDEFLİYOR

Amerika’nın lider forklift ve istif makineleri üreticisi Yale, Quick Lift firması ile 
imzaladığı yeni distribütörlük anlaşmasıyla robotik ürünlerini Türkiye’ye taşıyor. 

Yeni yatırımlar Türkiye pazarını 5 yıl içinde 30 bin adetlere ulaştıracak.

YALE / LOJİSTİK

Hyster-Yale Grup EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Sands ve TSM Global CEO’su Taner Sönmezer 
düzenledikleri toplantıyla işbirliği anlaşmasının detaylarını paylaştı.


