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VE PROJE 
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ANALİZ / PROJE TAŞIMACILIĞI

Proje taşımacılığı 
(örneğin tüm tesislerin 

kuruluşu için gereken 
malzemelerin teslimi, 

büyük endüstriyel 
ekipmanların sevkiyatı, 

boru ve enerji hatları 
vb.) en kapsamlı 

taşımacılık türüdür 
ve kapsamlı bir bilgi 

birikimi gerektirir.
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YILDIZTEKİN
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P
roje lojistiği ve proje taşıması çoğu 
zaman birbirinin yerine kullandı-
ğımız iki tanımdır. Lojistiğin iki 
önemli unsurlarından biri taşıma 

diğeri de depolamadır. Depolama, tedarik 
zinciri ve lojistik sürecinde hiç hoşumuza 
gitmeyen bir operasyon olduğu için, ürün-
lerimizi hiç depolamadan, hammaddeden 
tüketime kadar, hiç bekletmeden taşımayı 
hedefleriz. Bundan dolayı da proje lojistiği 
dediğimiz zaman, temel operasyon proje ta-
şıması olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Proje taşımacılığı tüm tedarik zinciri ve 
lojistik iş süreçlerimizden ayrı tanımlanır. 
Lojistikte amaç süregelen bir tedarik zinciri 
operasyonunun lojistiğini yapmak ve bunu 
uzun süre iyileştirerek sürdürmektir. Proje 
lojistiği ise başlangıç tarihi ve bitiş tarihi 
belli bir süreçtir. 

Lojistikte gördüğümüz yeniden yapılan-
ma, süreç iyileştirme çalışmaları proje lojis-
tiğinde yoktur; zira yapılacak operasyonlar 
tüm proje süreci boyunca tanımlanmış ve 
değiştirilemez olarak görülmektedir. 

Proje taşımacılığı (örneğin tüm tesislerin 
kuruluşu için gereken malzemelerin teslimi, 
büyük endüstriyel ekipmanların sevkiyatı, 
boru ve enerji hatları vb.) en kapsamlı ta-
şımacılık türüdür ve kapsamlı bir bilgi bi-
rikimi gerektirir. Malzemenin alınmasından 
teslimatına kadar çalışmaları ayarlamak için 
maksimum ekip çalışmasını gerektirir.

Birçok durumda proje taşımacılığı “blok” 
ilkesine dayanır. Önceden ayarlanmış yük-
lemeye dayanır ve tüm araçların programlı 
durumda montaj programına göre yükleme 
noktasından varış noktasına kadar sistemli 
bir şekilde taşınmasına dayanır. Denizyolu 
ile taşınacak, farklı noktalardan alınacak 
malzemelerin aynı proje gemisine aynı anda 
gelmesini sağlamak gerekir. Bunun ötesin-
de alıcının tüm ürünlerini varış noktalarında 
tek bir parti olarak temin etmesini zorunlu 
kılar. 

PROJE TAŞIMASININ
AŞAMALARI

ŞUNLARI İÇERİYOR:

 Müşteri gereksinimlerinin analizi başlan-
gıç adımıdır. İhtiyacın doğru belirlenmesi 
şarttır. 

 Projenin özelliklerine göre gerektiğinde 
dışarıdan temin edilen uzmanların da devre-
de olduğu proje üzerinde çalışmak amacıyla  
bir faaliyet grubu kurulmalıdır.

 Malzemeleri göndericiden alıp, alıcıya 
ulaştırmak için en uygun rota planlaması ve 
bunun geliştirilmesi gerekir.

 Bütün bu çalışmaların başlangıcından 
bitimine kadar bir sözleşmeye bağlanması 
unutulmamalıdır.

 Proje aşamasında, öngörülen hazırlama 
aşamasından başlayan belirten teslim ma-

liyetinin belirlenmesi ve mutabakat sağlan-
ması gerekir.

 Taşıma için gerekli tüm izinlerin ve di-
ğer taşıma belgelerinin önceden alınması 
gereklidir. 

 Kara araçlarında, gemilerde ve demir-
yolu vagonlarında yük yerleşim planlarının 
hazırlanması, yükleme şemalarının ve kargo 
tespit resimlerinin geliştirilmesi ve koordi-
ne edilmesi sağlanmalıdır.

 Taşıma sırasında malzemelerin bağlan-
ması için özel bağlantı elemanlarının tasa-
rımı yapılmalıdır.

 Taşınan malzemeler benzeri olmayan ve 
bir tanesinin eksikliği bütün projeyi durdu-
ran malzemelerdir. Bu nedenle riskleri bü-
yüktür ve sigortası yapılmalıdır.

 Gabari dışı malzemeler için özel amaçlı 
araçların hazırlanması ve kullanılması gere-
kir.

 Herhangi bir nakliye aşamasında yükle-
rin takibi, gerekirse polis, hatta asker deste-
ğinin sağlanması sözkonusudur. 

 İthalat, ihracat veya gümrük transit şart-
larında teslimatların düzenlenmesi yapılma-
lı ve teslimat raporu hazırlanmalıdır.

 Projenin tamamlanmasında bir proje ra-
poru hazırlanmalıdır.
Lojistiğin en zor ancak en karlı taşıma şekli-
dir proje taşımacılığı. Bu nedenle az sayıda 
ve büyük ölçekli şirketler tarafından yapıl-
maktadır. E



52  | HAZİRAN 2019 |   www.ekovitrin.com

YATIRIMLAR ÇOĞALDIKÇA PROJE 
TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ OLACAK

P
roje taşımacılığı gabari dışı, 
ağır yüklerin taşınmasını ifade 
eden özel bir taşıma şeklidir. 
Bu nedenle sektörümüz için-

de özel bir profesyonelliğe gereksinim 
duyan bir dal olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Çünkü proje taşımacılığında taşı-
manın her aşaması en ince ayrıntısına 
kadar büyük bir titizlikle planlanmalı-
dır. 

Bu tip eşyalar genellikle kamu/özel 
sektör fabrika, rafineri, madencilik, 
enerji, inşaat vb. altyapı yatırımlarında 
gerekli olan malzemeler, cihazlar veya 
donanımlardır. Genellikle tek seferde 
yapılan ve bir proje kapsamında plan-
lanarak yapılan taşımalardır. Ağırlık-
lı yatırım alanı altyapı, ulaşım, enerji 
sektörüyle birlikte üretim tesislerinin 
taşımasını kapsar. Proje taşımacılığı, 
hem dökme olarak gemiyle taşınan en-
düstriyel malzemeleri, hem karayoluy-
la taşınan çoğunlukla ağır ve gabari dışı 
malzemeleri, bunların yanı sıra çoklu 
modlarda taşınan yüklemeleri de içinde 
barındırır. Bu çerçevede sektörün kap-
sama alanı oldukça büyüktür.  

Ülkemizde yalnızca karayolu ağır 
nakliye sektöründe hizmet veren bir-
çok firma bulunmaktadır. Bunlara ek 
olarak Türk limanlarından dünyanın 
çeşitli bölgelerine düzenli seferler ya-
pan hem breakbulk, hem de Ro-Ro se-
ferleri mevcuttur.  Ro-Ro gemilerinde 

de ciddi miktarda proje yükü taşınmak-
tadır. Ayrıca Türkiye’de proje lojisti-
ğini forwarder olarak yapan firmaları 
da dikkate aldığımızda karşımıza bir 
bütün olarak oldukça büyük bir sektör 
çıkmaktadır. Bu kapsamda UTİKAD 
olarak üyelerimizin en az yüzde 30’u 
proje taşımacılığı hizmeti vermektedir. 
Proje taşımacılığı, geleneksel taşıma 
yöntemlerinden farklılaşmaktadır ve 
çeşitli fiziki ve mevzuat altyapılarına 
gereksinim duymaktadır. Proje taşıma-
cılığında kullanılacak kılavuz araçlar, 
sürücü ve proje taşımacılığında görev 
alacak diğer personelin eğitimi ile özel 
ekipmanların kullanımı konularında 
eğitim, bilinçlenme ve mevzuat alt-
yapıları konularında halen iyileşmeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Gabari dışı yük-
lerde taşıma modları arası yük hareket-
lerinin sorunsuzca yapılabiliyor olması 
bir başka gereksinim olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ağır yüklerin taşınması 
ile ilgili lojistik operasyonlarda elleç-
leme noktalarında, sözkonusu malların 
yüklenip boşaltılabilmesi için yük ka-
pasitesine uygun vinçlerin bulunması 
gerekmektedir.

Proje taşımacılığında üstlenilen her 
taşıma ‘tek’ olma özelliğine sahiptir 
çünkü her müşteri kendi işine özgü bir 
çözüm beklemektedir. Bundan dolayı 
müşteri ile iyi iletişim kurmak, talep-
lerini iyi anlamak, güçlü bir takım ça-

lışması ve işbirliği içerisinde hareket 
edilmesi gerekmektedir. Müşteri eğer 
lojistik sürecini tam olarak kavraya-
mazsa, talep edeceği lojistik faaliyetler 
hem sürecin optimum yönetilmesine 
zarar vermekte; hem de gereksiz mali-
yetlerin oluşmasına neden olmaktadır. 
Bunun yanı sıra sigortanın olmadığı ve 
zarar/hasar gibi bir durumun olması ha-
linde lojistik işletmesi müşterisini kay-
betmekle kalmaz; hizmet bedelinin çok 
üstünde bir maliyet ile de karşı karşıya 
kalabilir. Bu nedenle insan, yöntem ve 
araç kullanımından kaynaklanabilecek 
hasar ve kaza tahminleri önceden yapıl-
maktadır. 

Türkiye ekonomisi geliştikçe, özel-
likle inşaat sektörü, üretim tesisleri, 
enerji gibi alanlarda yatırımlar çoğal-
dıkça proje lojistiği işine odaklanan 
işletmelerinde sayısında artış ve hizmet 
kalitesinde yükselme sağlanacaktır.  
Yeni havalimanı, nükleer santraller, 
büyük rafineri ve enerji projeleri, aynı 
zamanda hızlı tren ve metro hatlarına 
ilişkin yürütülen çalışmalar bu alandaki 
önemli örnekler ve deneyimlerdir. Bun-
lara ek olarak tabii ki Irak’ta devam 
eden projeler ve Türk müteahhitlerin 
yurtdışında üstlendiği işleri de dikka-
te aldığımızda Türk proje taşımacılığı 
sektörüne çok iş düşmekte ve sektör her 
geçen gün büyümeye devam etmekte-
dir. E

EMRE
ELDENER

Proje taşımacılığı, hem dökme olarak gemiyle taşınan endüstriyel malzemeleri, hem karayoluyla 
taşınan çoğunlukla ağır ve gabari dışı malzemeleri, bunların yanı sıra çoklu modlarda taşınan 

yüklemeleri de içinde barındırır. Bu çerçevede sektörün kapsama alanı oldukça büyüktür.  

UZMAN GÖZÜYLE

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı
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UZMAN GÖZÜYLE

E
konomiler geliştikçe altyapı yatı-
rımları ve ağır sanayi yatırımları 
artmaktadır. Özellikle boru hatları, 
elektrik taşıma hatları, santraller, 

rüzgâr jeneratörleri, rafineriler, baraj inşaat-
ları, büyük köprüler, limanlar inşa edilmek-
tedir. Bütün bu projeler için yapılacak olan 
yatırımın proje lojistiği veya proje taşıması 
dediğimiz çerçevede değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. 

Proje taşıması günümüzde denizyolu, ka-
rayolu ve havayolu ile birleştirilerek yapılan 
kısmen intermodal taşımacılığın da kontey-
nerlerle veya Ro-Ro gemileriyle kullanıldığı 
bir taşıma şeklidir. Projeler uzun sürelidir ve 
projede montajda kullanılacak olan malze-
melerin bir akış süreci oluşur. Bu süreç için-
de gelen boruların, ekipmanların, malzeme-
lerin bir noktada bekletilmesi, eksiklerinin 
tamamlanması, tamamlanan malzemelerin 
programa uygun olarak montaj alanına sev-
ki gereklidir. Bu iş için kullanılacak alanın 
limanlarla bağlantısı olması, demiryolu hat-
tına sahip olması, alan içinde malzemelerin 
bekletileceği açık ve kapalı alanların olma-
sı, indirme ve bindirme sırasında gerekecek 

vinç, forklift, ceraskal gibi ekipmanların da 
bulunması gerekmektedir.  Bekleme alan-
larının hem gümrüklü hem de gümrüksüz 
alanlarının olması da unutulmamalıdır. Proje 
yüklerinde malzemelerin bir kısmı lokal üre-
ticilerden temin edilirken bir kısmı da transit 
taşımacılık ile gelmektedir. 

Bütün bu aranılan özelliklerin bir arada 
olduğu tesisler büyük limanlar veya lojistik 
köylerdir. Liman arazilerinde uzun süreli de-
polama yapmak istenilen bir şey değildir. Li-
manlar statik depolamadan değil indirme ve 
bindirme operasyonlarından para kazanmak-
tadır. Bu nedenle depo içinde veya sundurma 
alanlarında malzeme bekletmeyi sevmezler, 
fiyatları yüksektir. İkinci alternatif de lojistik 
köyler ve merkezlerdir. 

Lojistik köylerde demiryolu bağlantısı 
vardır ve demiryolu terminaline bitişik pro-
je yükü depolama alanları hazırlanmaktadır. 
Bu alanlara karayolu ile gelen malzemeler 
demiryolu ile sevk edilebilmekte veya de-
miryolu ile gelenler de karayolu ile sevk 
edilebilmektedir. Bu alana yakın lojistik köy 
depolar da kapalı alan olarak proje yüklerinin 
depolanmasında kullanılabilmektedir. 

Projesinde görev aldığımız Samsun Lo-
jistik Merkezi bu bazda projelendirilmiş ve 
proje yüklerin beklemektedir. Kısa zaman 
içinde demiryolu bağlantısının yapılmasını 
takiben denizyolu ile gelecek demiryolu ile 
gidecek veya tersi operasyonları kolayca 
yapacak altyapı ve ekipman hazır olacaktır. 
Lojistik Merkez doğal yapısı ile bu taşıma 
şekillerine her an karayolunu da ekleyecek 
alt yapıya ve kapasiteye sahiptir. 

Diyarbakır’da inşa edilecek olan Diyar-
bakır Lojistik Köyü’nde de aynı bazda bir 
yerleşim projesi hazırlanmıştır. 150 dönü-
me yakın bir terminal, konteyner ve proje 
depolama alanı sözkonusudur. Vagonlardan 
doğrudan indirme ve vagonlara, kara taşıma 
araçlarına yükleme yapılacak altyapıya sa-
hip olacaktır. Güneydoğu Anadolu’da yeni 
yatırımlarda, Irak ve Suriye sorunlarının bi-
timinde bu ülkelerin altyapılarının ve yıkılan 
tesislerin yeniden yapılması durumunda, 
Diyarbakır Lojistik Köyü proje taşımasında 
bir bağlantı noktası olarak hizmet verecektir. 
Mersin ve İskenderun Limanları’na gelecek 
olan her türlü proje malzemesi Diyarbakır 
Lojistik Köyü’nde depolanabilecektir. E

Proje taşıması günümüzde denizyolu, karayolu ve 
havayolu ile birleştirilerek yapılan, kısmen intermodal 

taşımacılığın da konteynerlerle veya Ro-Ro gemileriyle 
kullanıldığı bir taşıma şeklidir.

PROJE LOJİSTİĞİ

GÜLŞEN  

YEŞİLDAĞ YELKENKAYA
Lojistik Danışmanı 
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN
AKROBATLARI;

PROJE KARGO OPERATÖRLERİ

P
roje kargo operasyonları diğer tüm 
lojistik hizmetler bileşenlerinden 
farklı özellikler taşıması sebebiyle 
çok sinerji yaratılabilen bir uzman-

lık alanı olmamakla beraber belki de Robotik 
Elleçlemelerden sonra lojistik hizmetlerin en 
keyifli çalışma alanlarından birisidir. Fizik 
kurallarını alt üst eden mühendislik meziyet-
leri onlara lojistik sektörünün akrobatları ün-
vanını kazandırmaya yetiyor da artıyor bile. 
Lojistiğin her alanında olduğu gibi bu çalış-
ma alanında da kavramların sulandırılması 
sektörün alışılagelmiş sıkıntılarından birisi. 
Sal kasa araçlarla birazcık gabariden taşan, 
biraz da ağır bir şey taşıdı mı adı proje kargo-
cuya çıkıveriyor. Peki nedir gerçek anlamda 
proje kargo operatörlüğü?

Gerçek bir proje kargo operatörü dünya-
nın diğer ucundaki büyük, hacimli, ağır ve 
değeri yüksek ekipman ve belirli bir proje-
ye yönelik süreli grup taşınacak parçaları 
taşımacılığın tüm modlarını kullanarak ve 
aktarma noktalarında her türlü mühendislik 
donanımını kullanıp, parçayı anahtar teslim 
yerine koyabilen kişidir. Yaratıcılık ve stan-
dart dışı çözümler geliştirebilmeyi gerektirir. 

Proje yüklerinin güvenli ve emniyetli bir 
şekilde taşınması için ayrıntılı bir mühendis-
lik prosedürü gereklidir. Analiz ve fizibilite 
hesaplarında çok dikkatli olmak gerekir. Bu 
hesaplarda ufak bir detayın gözden kaçırıl-
ması veya bir mantık hatası çok büyük maddi 
kayıplara sebep olabilir. Ayrıca, zaman planı 
da kuyumcu terazisi hassasiyeti ile yapıl-

malıdır. Süreçlerin herhangi bir aşamasında 
meydana gelebilecek bir zaman şaşması tüm 
projede domino taşı etkisi yaratır ve sonuç 
yine bir mali felaket olur. Hele bir de proje 
farklı aşamalarda farklı oyuncuların sürece 
dahil olduğu bir proje ise felaketin boyutları 
daha da vahimleşir. Dolayısıyla bir proje için 
maliyetlerinizi hesaplar ve operasyon planla-
ması yaparken çok iyi hazırlanmış bir “check 
list” hazırlamanız gerekir.  

Tüm bunlara sahip olsanız da zaman za-
man “kader” faktörü hesapta olmayan sıkın-
tılar doğurabilir. Siz meteorolojiden gerekli 
kontrolleri yapmış olabilirsiniz ama yine de 
operasyon yürütülürken hava şartları aniden 
değişebilir. Ya da kullandığınız ekipmanlar-
da hiç beklenmedik teknik arızalar ortaya 
çıkabilir.  Dolayısıyla olağan koşullara göre 
yapılacak analiz ve planlamalara ilaveten bir 
de cebinizde Acil Durum Eylem Planı bulun-
durmanızda fayda olacaktır. Bir de hiç unut-
mayın ki yaptığınız işin zorluğu hakkında en 
ufak bir fikri olmayan devlet memurları ile 
de muhatap olacaksınız. 

Yollarda, gümrüklerde veya izinlerin alın-
ması aşamalarında masa başlarında konu-
ya sizin gibi bakmayan pek çok insana dert 
anlatacaksınız. Hatta projeye tabi eşyasının 
standart iki paletle arasındaki farkı göreme-
yen bir müşteri bile size pösteki ayıklatabilir.  
Proje Kargo iş alanının bir diğer olumsuz 
yanı iş fırsatlarının darlığı ve düzensizliği. 
Bunca bilgi ve tecrübe birikimini elde edip, 
yatırım yapmanıza rağmen konjonktüre bağlı 

olumsuzluklar yüzünden bütün sene iş yap-
madan oturma ihtimali son derece rahatsız 
edici bir his olsa gerek. 

Peki nedir bu işi bu kadar keyifli kılan 
bunca zorluğa rağmen? Öncelikle her ope-
rasyonun diğerlerinden farklı olması sizi 
meslekten soğutacak rutinlere sokmaz. Ya-
pılan her proje bir başarı hikayesi niteliğin-
dedir. Bazı insanlar tüm meslek hayatlarına 
3-5 başarı hikayesi sığdırabilirken, sizin yap-
tığınız her iş bir başarı hikayesi olur ve her 
şeyden önemlisi yaptığınız iş karşılığında ka-
zancınızın harcanan emeğe ve kaynağa deği-
yor olması. Lojistik sektörünün genelindeki 
kuralsız rekabetten kendini muaf tutabilen bu 
iş kolu projelerin içeriğine ve karmaşıklığına 
bağlı olarak hala çok cazip kâr marjları vaat 
edebiliyor. Öyle ki tüm sene 5-6 iş yapıp, bir 
sene boyunca on binlerce dosya ile boğuşan 
bir standart lojistik hizmet sağlayıcısından 
fazla kazanmanız işten bile olmayabilir.

Proje Kargo işinin bir diğer güzel yanı 
ise bu iş kolunun gerektirdiği ciddi yatırım 
gereksinimleri bu alanda merdiven altı tabir 
edilebilecek organizasyonların varlığını ola-
naksız kılıyor. SPMT tabir ettiğimiz, kendin-
den hareketli platform modüler taşıyıcıların 
maliyetlerinin milyon dolarlar seviyesinde 
olduğu düşünülürse, paçasına güvenen her 
babayiğit “ben proje kargocu” olacağım diye 
ortaya çıkamıyor. Proje kargocu olamasanız 
da eğer bir gün güzel bir proje çalışmasını iz-
leme fırsatı yakalarsanız kaçırmayın derim.  
İzlemesi bile o kadar keyifli ki… E

CEM
KUMUK

UZMAN GÖZÜYLE

Lojistik Yönetim Danışmanı
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Sertrans Logistics, ‘ProjeTrans’ hizme-
tiyle yıllardır özellikle Türki Cumhu-
riyetler’e yönelik proje taşımacılığı 
hizmetini başarıyla gerçekleştiriyor. 

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı 
Nilgün Keleş, proje lojistiği konusunda yap-
tıkları yatırımları ve hedeflerini Ekovitrin’e 
anlattı.

 Sertrans Logistics olarak filo, kapasite, 
pazar payı ve büyüme anlamında ulaştığı-
nız büyüklüğü anlatır mısınız? 

Kurulduğumuz günden bugüne kadar ulaş-
tığımız büyüklük bizi gururlandırıyor. Mev-
cut lojistik tesislerimizin kapasitesi günümüz 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. Av-
rupa Yakası’nda Hadımköy lojistik tesisleri-

mizde serbest ve e-ticaret faaliyetlerine özel 
çözümler sunan depolarımız ve Muratbey 
Gümrüğü’ne bağlı 6 bin metrekare alana sahip 
antrepomuz; Anadolu Yakası’nda ise Saman-
dıra lojistik tesislerinde serbest ve endüstriyel 
depolarımız ve Erenköy Gümrüğü’ne bağlı 5 
bin metrekare antrepomuz bulunuyor. Bunlara 
ek olarak, 2018 yılında Hadımköy’de 30 bin 
metrekare alanda yeni bir depomuzu daha faa-
liyete aldık. 62 bin 500 metrekarelik e-lojistik 
alanımızla dünyanın en büyük markalarının 
e-ticaret operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. 
Ayrıca, online perakende sektörünün hızla 
büyümesini fırsata çevirerek yüksek teknolo-
jilerle donattığımız online lojistik alanımızı da 
62 bin 500 metrekareye çıkardık. E-ticaret ko-
nusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam 

ediyoruz. 2018’de 7 milyon dolar yatırım yap-
tığımız yeni lojistik depomuzu Hadımköy’de 
faaliyete geçirdik. Özetlemek gerekirse, top-
lam 120 bin metrekarelik depolama alanımız 
ile müşterilerimize en hızlı ve güvenilir hiz-
meti vermeyi hedefliyoruz. 

“PROJETRANS HİZMETİMİZİ 
MÜŞTERİLERİMİZLE TANIŞTIRDIK”

 Standart dışı tüm yüklerinize uzman lo-
jistik çözümler sunan, ProjeTrans hizmeti-
nizden ayrıntılı olarak bahseder misiniz?

Proje taşımacılığı bildiğiniz gibi lojistik 
sektörünün en yüksek düzeyde uzmanlık ge-
rektiren alanlarından biri. Sorunsuz proje ta-
şımacılığı için nakliye, depolama ve dağıtım 

NİLGÜN KELEŞ
Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı

PROJETRANS HİZMETİMİZLE 
PROJE TAŞIMACILIĞINDA

İDDİALIYIZ
Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Yıllardır başta CIS bölgesi olmak üzere, 

özellikle Karadeniz’e ve Hazar’a kıyısı olan ülkelere, tüm Türki Cumhuriyetler’e yönelik proje 
taşımacılığı hizmetlerimizi başarıyla gerçekleştiriyoruz. ‘ProjeTrans’ hizmetimizle, bilhassa Türki 
Cumhuriyetler’e yönelik proje taşımacılığı hizmetini başarıyla gerçekleştiren bir firmayız” dedi.

LOJİSTİK / SERTRANS LOGISTICS

Büyüme hedefimizin yanı sıra, 
şirketimizi dijitalleşen dünyaya 
hazırlamak uzun vadeli ve en 
önemli planlarımızdan. Endüstri 
4.0 vizyonunu rehber alarak 
hızlandırdığımız dijitalleşme süreci, 
hızlı ve güvenli taşıma üstünde 
çalıştığımız başlıca hedeflerimiz 
arasında yer alıyor.

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı
NİLGÜN KELEŞ
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ağının koordinasyonunun en iyi seviyede ol-
ması gerekiyor. Biz de Sertrans olarak tüm bu 
dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde 
bulundurduk ve ProjeTrans hizmetimizi müş-
terilerimizle tanıştırdık. Proje taşımacılığı hiz-
metleri kapsamında farklı yüklere uygun full 
& part charter gemi kiralamaları, intermodal 
& multimodal taşımalar, liman hizmetleri, 
elleçleme ekipmanları tedariği, yol izni ve es-
kort araç tedariği, projeye uygun depolama ve 
tüm katma değerli hizmetleri müşterilerimize 
sağlıyoruz. Tüm bu hizmetlere ek olarak, uçak 
taşımacılığında en hızlı ve en güvenilir seçe-
nekleri sunmak adına, müşterilerimizin ihti-
yaçlarına en uygun şekilde cevap vermek için 
charter hizmeti sunuyoruz. 30 yıllık bilgi biri-
kimimiz, uzman kadrolarımız ve ekipmanları-
mızla, bu alanda iddialıyız. Yıllardır başta CIS 
bölgesi olmak üzere, özellikle Karadeniz’e ve 
Hazar’a kıyısı olan ülkelere, tüm Türki Cum-
huriyetlere yönelik proje taşımacılığı hizmet-
lerimizi başarıyla gerçekleştiriyoruz.  

 Proje lojistiği alanında gerçekleştirdiği-
niz yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz? 
Lojistik ağınız hangi ülkeleri kapsıyor? 
2019’da taşımacılık ağınıza yeni ülkeler ek-
lenecek mi?

Yıllardır ‘ProjeTrans’ hizmetimizle, bil-
hassa Türki Cumhuriyetler’e yönelik proje 
taşımacılığı hizmetini başarıyla gerçekleştiren 
bir firmayız. Aynı zamanda lojistik ağımıza 
CIS ülkeleri, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler 
de dahil. Özellikle önemsediğimiz proje lojis-
tiği alanındaki yatırımlarımıza örnek olarak, 
kara-hava-deniz operasyonlarımız ve multi-
modal taşımacılık hizmetimizin yanı sıra, fuar 
taşımacılığı, trafo, makina ve kazan aksamları 
taşımacılığı ve hatta komple tesis taşınmasın-
daki hizmetlerimizi söyleyebilirim. Ayrıca, 
sizlere inovatif ürünlerimizden olan IQ+Shutt-
le adlı hizmetimizden de bahsetmek isterim. 
Avrupa’ya yönelik geliştirdiğimiz ‘uçak hızın-

da karayolu taşımacılığı’ olarak da bilinen ürü-
nümüzle hem kendi sektörümüzde hem de Av-
rupa lojistik arenasında bir ilki gerçekleştirdik. 
Bu hizmetimizle, müşterilerimize Avrupa-Tür-
kiye arasında karşılıklı ‘hız ve maliyet avanta-
jı’ sunuyor ve onların çok önemli bir ihtiyacına 
cevap veriyoruz. Lojistik ağımıza yeni ülkeler 
eklemenin yanı sıra, Sertrans Logistics olarak 
etkin olduğumuz Belçika, Hollanda ve Alman-
ya gibi ülkeleri kapsayan bölgelerde varlığı-
mızı güçlendirmek öncelikli hedefimiz. Bunun 
için, lojistik iş birlikleri, pazarlama aktiviteleri 
ve Turquality yol haritamızın hedef pazarların-
dan ilki olan Almanya’da tesisleşme çalışma-
ları gündemimizde yer alıyor. 

 Toplam lojistik hizmetlerinizde proje lo-
jistiği ne kadarlık paya sahip? Proje lojis-
tiğinde önem verdiğiniz kriterler nelerdir?

Proje taşımacılığı için zaman kavramı çok 
önemli. Projelerin hasarsız teslim edilmesi 
kadar zamanında teslimi de önemli. Eğer ge-
cikmeler yaşanmaya başlarsa büyük maddi ka-
yıpların önüne geçilemeyerek firmaların zarar-
ları artar. Bu nedenle proje taşımacılığı yapan 
firmalar dinamik, donanımlı ve profesyonel 
ekiplerden oluşmak zorunda. Bu bağlamda 
Sertrans Logistics olarak hız ve maliyet avan-
tajı sunan özel çözümlerimizle Avrupa, Ame-
rika, Ortadoğu ve Afrika kıtaları başta olmak 
üzere tekstilcilerimizin 200’e yakın ülkedeki 
lojistik ihtiyaçlarını kara, hava, denizyolu ve 
multimodal taşıma hizmetlerimizle karşılaya-
biliyoruz. 

Avrupa’da 19 ülkede 80’den fazla noktaya 
direkt karayolu seferlerimiz mevcut. Tekstil 
gibi hızın ön planda olduğu bir sektörde ih-
racatçılara sağladığımız doğru çözümler ile 
rekabet gücü kazandırıyoruz. İspanya’ya yö-
nelik tekstil lojistiği döngüsü bulunan ihracat-
çılarımız için hazırladığımız Fast Fashion by 
Sertrans Logistics, pek çok avantajı bir araya 
getiriyor. Üreticilerin fabrikalarından aldığı-

mız hazır ürünleri, uygun koşullarda taşıyarak 
doğru zamanda doğru yere teslim edilmesine 
kadarki tüm süreçlerde tecrübemizle fark yara-
tıyoruz. Bu hizmet kapsamında askılı taşıma-
cılık ve kolili yüklemeler de gerçekleştiriliyor. 
Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektör-
lerden olan tekstilde ihracatçılarımıza rekabet 
avantajı sağlıyoruz. Tekstil sektörünün geldiği 
boyutta ve derinlikte artık düz taşıma neredey-
se hiçbir şeye yetmiyor. Tekstilde gerçekleş-
tirdiğimiz ilklerle anılan bir firma olarak Fast 
Fashion by Sertrans Logistics hizmetiyle yine 
bir yeniliğin öncüsü olduk. Bu uygulamayla 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve en 
yetkin şekilde cevap veriyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Milano ve Paris gibi modanın diğer 
başkentlerini de bu kapsama almak için çalı-
şıyoruz.

 Sertrans Logistics olarak kısa ve uzun 
vadedeki hedefleriniz ve yatırım planları-
nızdan bahseder misiniz?  

Turquality programına kabul edilmemizle 
birlikte son yıllarda büyük bir başarı hikayesi 
ortaya koyduk. Bu başarılarımız bizi önümüz-
deki beş yıl için belirlediğimiz stratejik hedef-
lerde cesaretlendirdi. Hedeflerimizi belirlerken 
rotamızı Turquality programı ile oluşturduğu-
muz yol haritasına göre belirliyoruz. Bunun 
sonucunda, altyapımızı güçlendirecek yazı-
lımların ve yatırımların hazırlıklarına büyük 
önem gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ayrıca, 
Almanya ile başlayan tesisleşme sürecimizi 
orta vadeli planlarımız arasında sayabiliriz. 
Bu bağlamda, hem yurtiçi hem yurtdışında 
hizmetlerimizi genişletmek hedeflerimizin ilk 
sırasında yer alıyor. Büyüme hedefimizin yanı 
sıra, şirketimizi dijitalleşen dünyaya hazırla-
mak uzun vadeli ve en önemli planlarımızdan. 
Endüstri 4.0 vizyonunu rehber alarak hızlan-
dırdığımız dijitalleşme süreci, hızlı ve güvenli 
taşıma üstünde çalıştığımız başlıca hedefleri-
miz arasında yer alıyor. E
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İTT Logistics, Kocaeli Dilovası’nda 7 bin 500 metrekare alanda kurulu dünyanın 
en modern tank yıkama tesisini hizmete açtı. Türkiye’de birinci, dünyada 

üçüncü olan tank ve tanker yıkama tesisi, 25 milyon TL’lik yatırıma mal oldu.

İTT LOGISTICS’TEN DÜNYANIN EN 
MODERN TANK YIKAMA TESİSİ 

LOJİSTİK / İTT LOGISTICS

İTT Logistics, 25 milyon TL’lik yatı-
rımla dünyanın en modern tank yıkama 
tesisini Kocaeli Dilovası’nda hizmete 
açtı. İTT Logistics’in Avrupa’nın en 

büyük, dünyanın ise üçüncü büyük tank yı-
kama tesisinin açılışına İTT Logistics Kuru-
cu Başkanı Tekin Öztanık ve İTT Logistics 
Genel Müdürü Didem Öztanık’ın yanısıra 
basın mensupları ile çok sayıda davetli ka-
tıldı. İTT Logistics’in Kocaeli Dilovası’nda 
hizmete açtığı ve 7 bin 500 metrekare alan-
da kurulu tesis 6 ayda tamamlandı. 3 adet 
kimyasal tank yakıma peronu ve bir adet 
gıda tankı yıkama peronunun bulunduğu 
tesis, günlük 200 tank ve 750 IBC yıkama 
kapasitesine sahip. Tesiste, 4 adet kimyasal 
tank ve tanker yıkama peronu, 1 adet yıka-
ma peronu ve aynı anda 8 adet IBC yıkama 
ünitesinin eş zamanlı hizmet verebiliyor. 
Tesiste ayrıca hassas ürünler için sıcak su 
ünitesi de mevcut.  

TEKİN ÖZTANIK: AVRUPA’NIN EN 
BÜYÜK TESİSİNİ AÇTIK

Açılışta konuşan İTT Logistics Kurucu 
Başkanı Tekin Öztanık, Kocaeli Dilova-
sı’nda hizmete açtıkları tesisle sektördeki 
önemli bir boşluğu doldurduklarını kaydet-

ti. ITT Global fikrinin, global bakış açısının 
bir meyvesi olduğunu ifade eden Tekin Öz-
tanık, “ITT Global, sahip olduğumuz hiz-
met kalitesi, yatırım büyüklüğü, teknolojik 
donanımı, ayrıcalıklı özellikleri ile sektörde 
aranılan bir hizmet merkezi olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyecek. 6 ay gibi kısa 
bir süre içinde planlanıp, projelendirilip 
hayata geçirilen ITT Global’in yatırım bü-
yüklüğü 25 milyon TL civarında. Tesisimiz 
7 bin 500 metrekare arazi üzerinde, bin 500 
metrekare kapalı alana sahip. Dolayısıyla 
Avrupa’nın en büyük tesisi” diye konuştu. 

“TESİS YÜZDE 100 OTOMASYON 
SİSTEMİYLE HİZMET VERECEK”

İTT Logistics Genel Müdürü Didem 
Öztanık ise hizmete açtıkları tesiste ilk ay 
sadece kendi tanklarını yıkayacaklarını, 
böylece oluşabilecek sorunların önüne geç-
meyi hedeflediklerini kaydetti.  Sektör için 
ve ülke için büyük bir katma değer oluştur-
duklarını belirtti. Hizmete açtığımız tesis, 
uluslararası platformda bir tesis. En önemli 
özelliğimiz Çevre dostu uluslararası kalite 
standartlarının çok üstünde olması  ve  Tesis 
yüzde 100 otomasyon sistemiyle hizmet ve-
recek olması” şeklinde konuştu. E

İTT Logistics’in Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 
üçüncü büyük tank yıkama tesisinin açılışına İTT 
Logistics Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve İTT Logistics 
Genel Müdürü Didem Öztanık katıldı.
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B
ulgaristan, İtalya ve Almanya’da 
bulunan ofisleriyle Türkiye ile 
Avrupa arasında intermodal taşı-
macılık hizmeti sunan Sarp Inter-

modal, tercihini yine Tırsan’dan yana kulla-
narak filosuna eklediği 200 adet Kässbohrer 
Swap Body K.SWAU C+’nin 120 adedini 
teslim aldı. 

“TIRSAN, ÜRETİMDE TARİHİ 
REKOR KIRDI” 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başka-
nı Çetin Nuhoğlu, 55’den fazla ülkedeki 
müşterileri için en verimli çözümleri üreten 
Tırsan’ın yurtdışında büyümesini hızlan-
dırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi: 
“Ekonomik olarak zor dönemlerden geçi-
yoruz. Ancak her krizin sonucunda yeni bir 
fırsat doğacaktır. Ama bu tür dönemlerde 
bizim yaptığımız gibi o fırsatın hazırlıkla-
rını yapmak gerekiyor. Yeni çalışma alan-
larında, yeni rekabet analizinde ihtiyaçları 
tespit etmek, müşteriye daha yakın durmak 
ve bütün bunların sonucunda da müşteri-

lerden alacağınız geri dönüşlerle yeniden 
organizasyonunuzu ve işbirliğinizi gelişti-
recek alanlara yönelmeniz gerekiyor. Biz 
de Tırsan olarak bunu yapıyoruz. 2018’de 
bütün bu çalışmalarımızın sonucunu gör-
dük ve üretim tarihimizin rekorunu kırdık. 
10 bini aşkın sayıda üretim yaptık ve bunun 
yaklaşık 9 binini ihraç ettik.” 

“AVRUPA’NIN EN HAFİF
SWAP BODY ARACINI

ÜRETTİK” 

Tırsan olarak bu yıl da yurtdışında büyü-
meye devam edeceklerini ifade eden Çetin 
Nuhoğlu, “İntermodal taşımacılığa yönel-
me kararı aldık ve geçen sene Avrupa’nın 
en hafif Swap Body aracını yaparak, 67. 
IAA Fuarı’nda sergiledik. Sarp Intermodal, 
intermodal taşımacılıkta öncü firmalardan 
biri. Geçen yıl kendilerine teslim ettiğimiz 
20 adet Swap Body aracından sonra, şimdi 
de 100 adet K.SWAU C+ teslim ediyoruz, 
sene sonunda ise 80 adet daha araç teslim 
edeceğiz” diye konuştu. 

 “FİLO YATIRIMINDA TEK 
TERCİHİMİZ TIRSAN” 

Kalitesi, operasyonel esnekliği ve verim-
liliğinden dolayı filo yatırımlarında sadece 
Tırsan’ı tercih ettiklerine dikkat çeken Sarp 
Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur 
Talay, “Sarp Intermodal olarak iki gün önce 
5. yılımızı kutladık. 

O günden bu yana özellikle yoğun olarak 
kullandığımız 45’lik konteyner tarafında 
adetlere bakıldığında en fazla hareket sağ-
layan şirket konumundayız. Ancak kapalı 
kasa araçlarla yaptığımız taşımalarda doku-
namadığımız alanlar oluyordu ve biz de bir 
arayışa girerek Swap Body yatırımına karar 
verdik. 

Bu araçlar için de tercihimiz 3 yıl önce iş 
birliğine başladığımız ve 3800 kg ağırlığın-
da, 26 tonlara kadar taşımamıza olanak sağ-
layan şasisinden oldukça verim aldığımız 
Tırsan’dan başkası olamazdı. Bundan sonra 
yapacağımız tüm şasi ve konteyner yatırım-
ları da Tırsan olmaya devam edecek” şek-
linde konuştu. E

TIRSAN’DAN SARP
INTERMODAL’E 120 ADET

ARAÇ TESLİMATI 
Sarp Intermodal, tercihini yine Tırsan’dan yana kullanarak filosuna eklediği 
200 adet Kässbohrer Swap Body K.SWAU C+’nin 120 adedini teslim aldı.

LOJİSTİK / TIRSAN

Tırsan’ın Samandıra 
lokasyonunda gerçekleştirilen 
teslimat törenine, Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Sarp 
Intermodal Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Talay, Sarp 
Intermodal Genel Müdürü 
Şenol Taş, Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
ve Daf-Tırsan Satış Yöneticisi 
Akgün Nuhoğlu katıldı. 
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ZIM LINE / LOJİSTİK

DP World Yarımca Limanı, hizmet 
verdiği hatlar arasına uluslararası 
konteyner operatörü ZIM Line’ı da 
ekledi. Uzakdoğu bölgesinden hiz-

met verecek olan Zim Line, ‘ZMS’ ismini ver-
diği bu servisi ile Uzakdoğu ana limanlarından 
ortalama 28 gün içinde direkt olarak DP World 
Yarımca limanına uğrayacak. 

ZMS2 servis rotasyonu; DP World Yarım-
ca, Ambarlı, Tekirdağ, Piraeus, Singapore, 
Shekou, Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, 

Singapore, Port Said olacak. Ayrıca, T“TBX” 
servisi Haifa, Ashdod, DP World Yarimca, 
Novorossiysk, Odessa, Ambarlı, DP World 
Yarımca, Gemlik, Pire rotasyonu ile ortadoğu 
pazarına hizmet vermenin yanı sıra Pire limanı 
üzerinden, dünyanın birçok limanına bağlantı 
sağlayabilecek.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, 
“Bu iki hizmet sayesinde, Uzakdoğu ile 
Amerika ve Hindistan’a ürünlerini sevkeden 
veya buralardan ithalat yapan firmalarımız 

DP World Yarımca Limanı’nı kullanabilecek. 
Özellikle demiryolu bağlantımızın da hizmete 
girmesinin ardından Türkiye’de demiryolunun 
ulaştığı her yerden ve her yere DP World Ya-
rımca terminali üzerinden konteyner sevkiyatı 
yapılabilecek” dedi. 

DP World Yarımca Limanı ulaşım kolaylığı, 
yüksek teknolojisi, çözüm odaklı personeli ve 
40’dan fazla ülkede 78 liman işletmekten kay-
naklanan deneyimiyle ithalat ve ihracatçılara 
hizmet ediyor. E

ZIM LINE, DP WORLD YARIMCA’YI SEÇTİ
Dünyanın en büyük uluslararası konteyner operatörlerinden ZIM Line’ın Uzakdoğu ekspres 

servisi DP World Yarımca’ya da uğrayacak. ZMS servisi kapsamında Uzakdoğu’daki ana 
limanlardan bir konteynerin Yarımca’ya gelmesi ortalama 28 gün sürecek. 

Özellikle demiryolu 
bağlantımızın da hizmete 
girmesinin ardından Tür-
kiye’de demiryolunun ul-
aştığı her yerden ve her 
yere DP World Yarımca 
terminali üzerinden kon-
teyner sevkiyatı yapılacak.

DP World Yarımca CEO’su
KRİS ADAMS


