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PROJE 
TAŞIMACILIĞI

LOJİSTİKTE KATMA 
DEĞERLİ HİZMETLER

Standart dışı ölçülerdeki ağır yüklerin 
bir yerden başka bir yere yine 
standart dışı yöntemlerle taşınması 
olarak tanımlanan proje taşımacılığı, 
uzmanlık gerektiren bir taşımacılık 
yöntemi. Zaman kavramının ön planda 
yer aldığı proje taşımacılığı, karlı 
bir taşımacılık olduğu gibi oldukça 
fazla riski de içerisinde barındırıyor. 
Tecrübe ve bilgi gerektiren proje 
taşımacılığı konusunda uzman 
görüşleri ile bu alanda hizmet veren 
firmaların özel röportaj ve haber 
çalışmalarına yer verdik.

Lojistik sektöründe önemli bir yere 
sahip olan katma değerli hizmetler, 
bir yandan ürünlerin lojistiğine değer 
katarken diğer yandan bu hizmeti 
veren lojistik şirketlere de ilave 
gelir olarak destek veriyor. Lojistik 
dosyamızda, ‘Lojistikte Katma Değerli 
Hizmetler’ konusunu da ele alıyoruz. 

HAZIRLAYAN

HARUN REŞİT TIĞLI

DOSYA | LOJİSTİK

L
ojistik yönetiminin, tedarik 
zinciri yönetiminin bir alt 
kümesi olduğunu biliyoruz. 
Proje yönetimini düşündü-

ğümüzde, bunun tedarik zinciri yö-
netimi ile başladığını görüyoruz, yeni 
bir projenin gerçekleşmesi için; inşa-
sı sözkonusu olduğu sürece, inşaat 
ekibi tarafından ihtiyaç duyulduğun-
da malzeme ve hizmetlerin mevcut 
olması gerekir. 

Proje lojistiği basitleştirilmiş lo-
jistik değildir. Sadece gelen lojistik 
olması, belki de hatalı malzemeleri 
iade etmek için bir miktar ters lo-
jistik olması basittir. Ancak her pro-
je benzersizdir ve her proje sahası 
farklıdır. Bu, her projenin tek olduğu 
ve tedarik zinciri optimizasyonu ve 
ince ayar avantajına sahip olmadığı 
anlamına gelir. Proje lojistiği, bir pro-
jenin fizibilite çalışması aşamasında 
başlar. Ulaşım yolları, demiryolu ta-
şıma kapasiteleri ve köprü genişlik-
leri açısından sahaya erişilebilirlik, 
izlenecek tasarım yaklaşımını belirle-
yebilir. Ekipman için çok uzun teslim 
sürelerinin geçerli olduğu durum-
da, nihai tasarım tamamlanmadan 
önce sipariş edilmesi gerekebilir. Te-
darik zinciri profesyonellerinin pro-
jeye erken katılımı gerekir.

Proje tedarik zincirini üretim ve 
perakende satış için sürekliliği olan 
tedarik zincirlerinden ayıran özel-
likler şunlardır:

Birleştirme: Tüm malzemeler, te-
sisin monte edildiği şantiyede bir-
leşir. İnşaat çalışması tek bir ürü-
ne, yani işletme tesisine yöneliktir;

Geçicidir: İstisnalar dışında, bir 
projenin tedarik zinciri geçicidir 
ve proje yüklenicilerinin ve teda-
rikçilerinin tekrar tekrar yapılan-
dırılması yoluyla, tek seferlik inşa-
at projeleri üretilir.

Sipariş üzerine üretim: Her pro-
jenin yeni bir tesis oluşturduğu, si-
parişe göre tedarik zincirleri gerek-
tirir. Yine küçük istisnalar dışında 
çok az tekrar vardır.

Proje sahipleri ve yönetim yükle-
nicileri, proje lojistiği için dış kaynak 
kullanmak zorundadır. Bu kaynak-
larda elde edilen hizmetler; personel 
temini, personel taşımacılığı, barın-
ma, yemek tesisleri, iletişim altyapı-
sı, tıbbi destek, atık yönetimi, deniz, 
kara, demiryolu taşıma hizmetleri, 
depolama hizmetleri olabilir.

Projelerde kullanılan malzemele-
ri, operasyonları ve ekipmanları şu 
şekilde sınıflandırabiliriz:

Toplu malzemeler: Kum, taş, ah-
şap, çimento ve tuğla gibi temel yapı 
malzemeleri, baret, güvenlik botla-
rı ve güvenlik eldivenleri gibi genel 
güvenlik ekipmanları.

Malzemeler: Şartnameye göre 

satın alınan ve aktif kalite kontro-
lü gerektiren yapısal çelik, borular ve 
boru bağlantı parçaları, valfler, kü-
çük pompalar, kablolar, saha aletleri. 

Proses ekipmanları: Bu kategori, 
ayrıntılı spesifikasyonları olan, pro-
ses ekipmanını kapsar. Proses tank-
ları, tanklar, ısı eşanjörleri, kolon-
lar ve proses kontrol ekipmanları.

Modüler tesis birimleri: Tasarla-
nan, inşa edilen, test edilen ve ardın-
dan sahaya teslim edilen prefabrik 
işlem birimleridir. Tesis modülleri, 
üçüncü nesil tak ve çalıştır modül-
lerine kadar her şey olabilir.

Bir defaya mahsus yüksek değer-
li ürünler: Çok katı spesifikasyonla-
ra göre oluşturulan büyük, yüksek 
değerli ve uzun vadeli ürünlerdir. 
Damıtma üniteleri, benzersiz pro-
ses reaktörleri ve özel kompresör-
ler ve türbinler gibi.

İnşaat ekipmanları: Projenin in-
şaat aşamasında kullanılacak vinç-
ler, greyderler, yükleyiciler, ekska-
vatörler, forkliftler, bulldozerler ve 
kamyonlar bu gruba girer.

Projeler için danışmanlar görev-
lendirilir. Tecrübeli danışmanlar pro-
je lojistiğinin üçüncü ve dördüncü 
taraf lojistik hizmet sağlayıcılarına 
(3PL ve 4PL), dış kaynak kullanımı, 
mal sahibi kuruluşun ve proje yük-
lenicisinin maliyetleri düşürmesine 
yardımcı olabilir ve başarılı bir pro-
jenin olasılığını artırabilir. Hem mal 
sahibi hem de proje yüklenicisi, mev-
cut en iyi proje lojistiği uygulamala-
rını ve tekniklerini uygulama fırsatı 
nedeniyle projelerde danışmanlar-
dan çok şeyler öğrenebilir. 

Proje lojistiği yapılacak hataların 
bedellerinin ağır olduğu riskli bir iş 
koludur. Karlı bir iştir ancak riski de 
aynı derecede fazladır. Tecrübe ve 
bilgi gerektirir.

PROJE LOJİSTİĞİ 
HEM KARLI HEM DE RİSKLİ

Proje lojistiği, yapılacak hataların bedellerinin ağır olduğu 
riskli bir iş koludur. Karlı bir iştir ancak riski de aynı derecede 
fazladır. Tecrübe ve bilgi gerektirir.”

ATİLLA YILDIZTEKİN

Tedarik Zinciri ve
Lojistik Yönetim Danışmanı

ANALİZ | LOJİSTİK
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KATMA DEĞERLİ HİZMETLER

Katma değerli hizmetler tüm lojistik şirketleri için önemli. Araca 
yüklenecek ve depo içinde bekleyen bir ürüne şirketlerin verecekleri 
her hizmet ilave bir gelir olarak değerlendiriliyor.”

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ

Lojistik Danışmanı

LOJİSTİK | ANALİZ

L
ojistik tanımında müşteri, 
daha ötesinde tüketici ta-
leplerini karşılamak üzere 
yapılan depolama ve taşı-

ma operasyonları olarak tanımlan-
maktadır. Amaç tüketiciye uygun hiz-
meti onun beklentilerinin ötesinde 
bir hizmet kalitesiyle ulaştırmaktır. 
Bu amaçla lojistik firmaları sadece 
taşıma ve basit depolama hizmeti 
vermekten öte, tedarik zinciri süre-
since yani hammaddeden tüketime 
kadar olan süreç içinde çok farklı 
operasyonları yerine getirmek zo-
runda kalmaktadır.

Basit taşıma veya depolama hiz-
metlerinin içine gömülmüş olan çok 
sayıda hizmet vardır. Bu hizmetle-
re akademik adıyla katma değerli 
hizmetler (KDH) adı verilmektedir. 
Piyasada sektör çalışanları bu ter-
minoloji yerine İngilizcesi olan Va-
lue Added Services (VAS) tanımını 
kullanmaktadır. 

Katma değerli hizmetler tüm lo-
jistik şirketleri için önemlidir. Ara-
ca yüklenecek bir ürün, depo içinde 
bekleyen bir ürüne şirketlerin ve-
recekleri her hizmet ilave bir gelir 
olarak değerlendirilmektedir. Lojis-
tik şirketler müşterilerine ne kadar 
çok VAS hizmeti verebilirlerse o de-
recede müşterisini kendine bağla-
makta ve hizmet kalitesi iyi olduğu 
sürece müşteri kaybı ile karşı kar-
şıya kalmamaktadır. 

En çok rastladığımız VAS hizmet-
ler şunlardır;

n Sipariş hazırlama işlemlerinde 

müşteri taleplerine uygun sipariş pa-
ketleri hazırlanmaktadır.
n İrsaliye ve faturalama hizmet-

leri ile ürün sahibinin adına ürünle-
rin irsaliye ve faturaları lojistik fir-
malarca kesilmektedir.

n İade kabulü yapan şirketler ge-
len iadelerin yeniden değerlendiril-
mesi veya imhası işlemi,

n Karantinada tutulması gereken 
ürünlerin yönetimi,

n Müşteriye özel etiketleme, yeni-
den ambalajlama, kılavuz ve garan-
ti kartı prospektüs ilavesi, 

n Kolilerin veya ürünlerin shrink 
ambalajlaması, paletlerin streclenmesi,

n Kıymetli ürünlerin çalınmasına 

karşılık alarm takılması ve alarm 
takibi,

n Ürün Birleştirme takım yapılması,
n Üretim/Son Kullanma Tarihi 

Kontrolü, Lot/Batch Kontrolü, 
n Ürünün piyasaya sürülmesi ha-

zırlıklarının yapılması,
n Promosyon malzemelerinin 

depolanması ürüne eklenmesi ve 
dağıtımı,

n Gelen ürünlerde kalite kontro-
lü yapılması,

n Geri çağırma işlemlerinin plan-
lanması ve yapılması,

n Private Label (Özel Markalı Ürün 
Üretimi/Paketlenmesi),
n INKJET Baskı, barkod ve fiyat 

etiketi yapıştırılması,
n Sezon sonu iadelerin toplan-

ması ve kabulü,
n Konfeksiyon ürünlerinin ütü-

lenmesi, ambalajlanması ve etiket-
lenmesi,

n Tekstil ve konfeksiyon ürünle-
rinde Asorti uygulaması,

n Kısa süreli kampanya çalışma-
larına destek verilmesi,
n Promosyonlu ürün hazırlama,
n Sevk öncesi ürün fonksiyon-

larının kontrolü ve kalite kontrol,
Katma değerli hizmetler bir yan-

dan ürünlerin lojistiğine değer ka-
tarken diğer yandan bu hizmeti ve-
ren lojistik şirketlere de ilave gelir 
olarak destek vermektedir. Bu hiz-
metlerin sözleşmelerde net olarak 
tanımlanması, KPI’larının belirlen-
mesi, ölçülmesi verilen hizmetin de-
ğerini artırmaktadır.
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PROJE TAŞIMACILIĞINA 
EĞİTİMLİ ÇÖZÜM

Farklı yetkinliklerin bir arada olması gerektiği proje 
taşımacılığı için Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım 
attı. 2021 eğitim öğretim döneminden itibaren proje 
taşımacılığı lojistik müfredatları arasında yer alıyor.”

ÖMER SAÇAR

Lojistik Eğitimcisi 

LOJİSTİK | ANALİZ

K
arayollarında karşımı-
za çıkan geniş, uzun, de-
ğişik görüntüye sahip ta-
şımaları sürekli görüyo-

ruz. Karayolu aracında, önünde ve 
arkasında eskort araçlar eşliğinde 
kendi güzergahında giden araçlar 
ile karşılaşıyoruz. Tüm bu taşıma-
lar proje taşımacılığı olarak adlan-
dırılmaktadır. 

Proje taşımacılığının arka planın-
da çok büyük planlama vardır. Can 
ve mal güvenliği ile trafiğin tehlike-
ye düşürülmemesi sürecin merke-
zini oluşturur. 

Ağır, havaleli, fazla geniş, fazla yük-
sek eşyaların taşınmasında kullanı-
lır. Proje taşımacılığı yapan kurum-
lar alanlarında ihtisaslaşmışlardır. 
Çünkü her bir taşıma kendi özelinde 
bağımsız ve kendine hastır. Son za-
manlarda yapılan mega projeler, bu 
taşımacılığı artırmaktadır. Esasında 
ekonomik gelişimler proje taşıma-
cılığı ile doğru orantılıdır. 

Fabrika, rafineri, madencilik, ener-
ji, inşaat gibi altyapı yatırımlarında 
gerekli olan malzemeler, cihazlar, ta-
şınan eşyalar arasındadır. Buhar ve 
gaz türbinleri, doğalgaz santral pro-
jeleri, termik santral projeleri, baraj 
ve hidroelektrik santralleri projeleri, 
boru hatlarında kullanılan borular, 
metro ve tren aksamları ile altyapı 

projeleri, proje taşımacılığında ta-
şınmaktadır.

Proje taşımacılığında her müşteri 
projesinin kendine özgü olmasını ve 
talepleri doğrultusunda en iyi şekilde 
gerçekleşmesini ister. Lojistik işlet-
mesinin taşınacak malzemenin özel-
liklerini, monte-demonte işlemlerini 
iyi anlaması ve bilmesi, müşteriyle 
iş birliği içinde olması ve işinde uz-
man olması gerekir. Dolayısıyla, hiz-
met veren kurumun yeri geldiğinde 

inşaat yapabilme kapasitesi, köprü 
yapma becerisi ve bu süreci yakın-
dan takip edecek hukuki bilgisi ol-
ması gerekmektedir. Charter gemi 
kiralamaları, intermodal&multimo-
dal taşımalar, liman hizmetleri, ekip-
man tedariki, duruma göre yol izni 
ve eskort araç tedariki, projeye has 
depolama yapılabileceğinden, orga-
nizasyon becerisi olmalıdır.

Farklı departmanlar, farklı sek-
törler hatta farklı ülkeler arasında 
takım çalışması önemli bir faktör-
dür. Oluşabilecek hasar ve kazala-
ra karşı risk yönetimi planı yapıl-
ması çok önemlidir. Taşınan ürün, 
bir kereye mahsus üretildiği için ya 
da alternatifi olamayacağı için söz-
leşmelerde ağır tazminat koşulları 
olabilmektedir. Dolayısıyla sigorta 
proje lojistiğinde hayatidir. 

Tüm bu durumlar proje taşımacı-
lığında kalifiye eleman ihtiyacını or-
taya çıkarmaktadır. Farklı yetkinlik-
lerin bir arada olması gerektiği bu 
özel ihtisas için Milli Eğitim Bakan-
lığı önemli bir adım attı. 2021 eğitim 
öğretim döneminden itibaren proje 
taşımacılığı lojistik müfredatları ara-
sında yer alıyor. Sertifika programı 
olarak yer alacak dersleri öğrenci-
lerin 12. sınıftan itibaren bir sene 
boyunca görebilecek olması sektör 
için büyük kazanç olacaktır.
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35 yıldan bu yana ağırlıklı 
olarak kimya ve hızlı 

tüketim malları (FMCG) 
sektörlerinde faaliyet 

gösteren müşterilerine 
terzi dikimi hizmetler 

sunan ve üst üste son 7 
yıldır Fortune 500 şirketler 

listesinde yer alan Alışan 
Lojistik’in İcra Kurulu Üyesi 

Ayhan Özekin, “Coğrafi 
anlamda büyüyecek, 

filomuzu gençleştirecek 
ve katma değerli hizmet 

operasyonlarında yenilikler 
yaratacağız” dedi.

“Teknoloji ve dijitalizasyon 
anlamında çağın gereklerine 

uygun yeni çalışma ve iş 
yapış modülleri tasarlamak; 

müşterilerimizin iş takip 
sistemleriyle konuşan, 
entegrasyon kabiliyeti 

yüksek yazılım tekniklerini 
hayata geçirmek de yürüyen 

projelerimiz arasında.”

1985 yılından bu yana Tehlikeli Madde 
Güvenlik Taşımacılığı denilince ilk akla ge-
len firma olan Alışan Lojistik, profesyonel 
iş disiplini ile çözüm odaklı işler geliştirme-
ye devam ediyor. Dünya koronavirüs salgını 
ile mücadele ederken pek çok ülkenin fark-
lı yöntemlere başvurduğunu ancak, tümü-
nün tedarik zincirinin kesintiye uğramama-
sı için lojistik faaliyetlerini sürdürdürdüğü-
ne dikkat çeken Alışan Lojistik İcra Kurulu 
Üyesi Ayhan Özekin, “Biz sektör temsilcile-
ri ve firmaları bu krizlere alışık ve üstesin-
den gelebilme kasına sahip bir sektörüz.  
Alışan’a baktığınızda ise, ağırlıklı olarak 
kimyasal madde ve FMCG lojistiği yaptığı-
mız için, gıda ve temizlik malzemesi sek-
törlerine verdiğimiz hizmetlerde bir kapa-
site azalması olmadı. Çarkların dönmesi ve 
tüketicinin temel ihtiyaçlarına ulaşabilme-
si için tedarik zincirinin önemli bir halka-
sı olarak görevimizin başında yer aldık, al-
maya devam ediyoruz ”dedi.

“ENTEGRE LOJİSTİK 
HİZMETİ SUNUYORUZ”

500 adet öz mal araç filosu ile Türkiye 
genelinde 32 farklı lokasyonda müşterile-
rine entegre Lojistik hizmeti sunan Alışan  
Lojistik’in, Türkiye genelindeki bin 500 ça-
lışanı ile uluslararası karayolu taşımacılığı 
hizmeti sunan bir marka olduğuna dikkat 
çeken Özekin, “35 yıldan bu yana müşteri-
lerimize terzi dikimi hizmetler sunuyor; ço-
ğunlukla kara ve deniz yollarını kullanıyoruz. 
Intermodal taşımacılık, aynı taşıma aracı ile 

iki veya daha fazla taşımacılık modu kulla-
nılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç 
içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye 
tâbi tutulmadığı taşıma şekli. Biz de inter-
modal taşımacılık hizmetimizde müşterile-
rimize katma değer yaratacak, maliyetleri-
ni azaltacak ve onlara sürat kazandıracak 
çeşitli ulaşım türlerini kullanarak, kapıdan 
kapıya hızlı, etkili ve güvenilir ulaşım hizme-
ti sunuyoruz. Ülke çapındaki coğrafi büyü-
memizi sürdürmek, filomuzu gençleştirmek 
ve Katma Değerli Hizmet operasyonlarında 
yenilikler yaratmak olmazsa olmazımız. En-
tegre olarak kullandığımız taşıma modları, 
teslimat ve yüklemeler karayolu olmak üze-
re, denizyolu (Ro-Ro Servisleri) ve demiryo-
lu. Son yıllarda uluslararası operasyonları-
mız arasında payı yükselen bir taşıma modu 
olan intermodal taşımacılık alanında part-
nerlerimizin de katkısıyla dünyadaki bütün 
güzergâhlar üzerinden taşıma planlaması 
yapmamız mümkün” diye konuştu. 

“YILDA 60 MİLYON ADET 
İŞLEM KAPASİTESİNE ULAŞTIK”

12 bin metrekare kapalı alanda, yıllık 60 
milyon adet işlem kapasitesine ulaştıklarını 
belirten Ayhan Özekin, “Yüksek standartlar-
daki ekipman yatırımlarımız ile özel markalı 
(private label) ürünlerin üretimi/paketlenme-
sinden promosyon, paketleme operasyonla-
rına (re-packaging); etiketleme ve dolumdan 
multi-pack, co-pack, barkodlamaya; inkjet 
baskıdan fiyat basımına, rework işlemleri 
ile kolilemeye kadar pek çok projeye özel 

ALIŞAN LOJİSTİK, KATMA DEĞERLİ 
HİZMETLERDE DİKKAT ÇEKİYOR

katma değerli hizmetler üretebilme kası-
na sahibiz” şeklinde konuştu. 

1985 yılından bu yana Kimyasal ürün ve 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı denilince ilk 
akla gelen firma olan Alışan Lojistik’in, kim-
yasalların elleçlenmesinden, taşınmasına 
ve depolanmasına kadar olan süreçlerin 
tamamında sundukları hizmet konusun-
da çok ciddi bir uzmanlıkları ve altyapıları 
olduğuna ve bu alanda sürmekte olan ya-
tırımları ve başarılı bir çalışma modeli bu-
lunduğuna da dikkat çeken Ayhan Özekin, 
“Teknoloji ve dijitalizasyon anlamında çağın 
gereklerine uygun yeni çalışma ve iş yapış 
modülleri tasarlamak; müşterilerimizin iş 
takip sistemleriyle konuşan, entegrasyon 
kabiliyeti yüksek yazılım tekniklerini haya-
ta geçirmek de yürüyen projelerimiz ara-
sında” ifadelerini kullandı. 

“AĞIRLIKLI OLARAK ORTA AVRUPA 
VE BALKANLAR’A 
TAŞIMA YAPIYORUZ”

Yurtdışı projeleri hakkında da bilgiler ve-
ren Ayhan Özekin, “Yurtdışı taşımalarımıza 
baktığımızda, toplam taşımalarımız içinde 
yaklaşık yüzde 30’luk bir yere sahip oldu-
ğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak Orta Avru-
pa ve Balkanlar’a taşıma yapıyoruz. Ortado-
ğu ise, herkes gibi bizim de ilgimizi çekiyor. 
Yurtiçinde ise Marmara, Trakya, Ege Bölge-
si ve Çukurova Bölgesi’nden sonra tüm İç 
Anadolu Bölgesi’ndeki müşterilerimize hiz-
metler sunmak amacıyla 4 yıl önce Konya’da 
kendimize bir üs yarattık ve o bölgedeki ya-
tırımlarımıza da hız kesmeden devam edi-
yoruz” dedi. 

AYHAN ÖZEKİN: 
“Ülke çapındaki 
coğrafi büyümemizi 
sürdürmek, filomuzu 
gençleştirmek 
ve Katma 
Değerli Hizmet 
operasyonlarında 
yenilikler 
yaratmak olmazsa 
olmazımız.”



taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üze-
re kurulan Horoz Bollore Logistics, sektör-
lere özel katma değerli çözümleriyle de öne 
çıkan lojistik şirketlerinden biri konumunda. 

109 ülkede 600’ü aşkın ofisle hizmet ve-
ren Horoz Bollore Logistics, kurulduğu 2000 
yılından itibaren sürekli büyüyerek, bugün 
Türkiye’nin önde gelen ‘freight forwarding’ 
kuruluşlarından biri haline geldi. Fransa’da 
ve Afrika kıtasında 1. sırada, Avrupa’da ilk 
5’te ve dünyada en büyük 10 forwarder ara-
sında yer alan şirketimiz, genel kargo kap-
samında değerlendirebileceğimiz standart 
yüklerin ithalat ve ihracat taşımaları dışın-
da Horoz Bollore Logistics’in tüm kıtalarda 
geliştirdiği uzman lojistik çözümleri sayesin-
de, enerji ve inşaat sektörlerine yönelik pro-
je taşımacılığı hizmetlerinin yanı sıra başta 
uzay-havacılık ve savunma sanayii olmak 
üzere sağlık, soğuk gıda ve lüks ürünler gibi 
sektörlere yönelik özel lojistik çözümlerle 
fark yaratan hizmetler vermeyi sürdürüyor.

“ÖZELLİKLE AFRİKA KITASINDA 
DENEYİM SAHİBİYİZ”

Proje taşımacılığı hizmetine baktığımız-

da sektörde nasıl bir tablo karşımıza çıkı-

yor? Sektörün büyüklüğü ve sektörde sa-

hip olduğunuz pazar payı hakkında bilgi 

verir misiniz?

Türkiye’de enerji, endüstri, inşaat vb. alan-
larda şirketlerin hem yurtiçi hem de yurtdı-
şında geliştirdiği projelerdeki artış, bu alan-
daki lojistik hizmetlerinin de gelişimini be-
raberinde getirdi. Lojistik alanında faaliyet 
gösteren firmalarda, projeler kapsamındaki 
bu özel yüklerin taşınmasında deneyim ve 
bilgi sahibi olan uzmanlaşmış ekiplerin ku-
rulduğunu görebiliyoruz. Uluslararası proje 
taşımacılığında dünya çapında ofisleri bulu-
nan şirketlerin çok daha avantajlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Hem ülke içindeki yatırımla-
rın artışı hem de Türk şirketlerin yurtdışı 
projelerinde artış, proje taşımacılığına yeni 
bir ivme daha kazandıracak. Horoz Bollore 
Logistics, özellikle Afrika kıtasındaki deneyi-
mi, uzmanlaşmış ekibi ve özellikli ekipman-
ları ile özellikle endüstriyel ve enerji proje-
lerinde önemli bir avantaja sahip. 

“MÜŞTERİLERİN TALEPLERİNE TEK 
ELDEN ÇÖZÜM SUNUYORUZ”

Horoz Bolloré Logistics olarak hem yur-

tiçi, hem uluslararası proje kargo taşıma-

cılığında hizmet verdiğiniz alanlar hangile-

ridir? Proje taşımacılığına yönelik hizmet-

lerinizden ve proje taşıma kapasitenizden 

bahseder misiniz? 

Horoz Bolloré Logistics, Bolloré Logistics’in 
oluşturduğu büyük ve güçlü ‘network’ün bir 
üyesi olarak üst düzey bilgili ve deneyimli 
profesyonellerden oluşan uzman ekibiyle 
birlikte müşterilerinin özel lojistik çözüm 
taleplerine tek elden çözüm sunuyor. Bol-
loré Logistics bugün, bir yandan Afrika kı-
tasında geçmişten beri süregelen liderlik 

pozisyonunu korurken, diğer yandan operas-
yonlarını Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Güney 
Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde de geniş-
letmeyi ve hizmetlerini daha geniş bir coğ-
rafyaya yaymayı sürdürüyor. Proje Kargo 
taşımacılığı, ağırlığı ve/veya ölçüleri itiba-
riyle standart araç ve ekipmanlar kullanı-
larak taşınması mümkün olmayan gabari 
dışı yüklerin lojistiğinde özellikli nakliye, vinç, 
montaj gibi çözüm ve elleçleme gerektiren 
denizyolu, karayolu, havayolu taşımacılığı-
nı kapsayan alanımız. Özetlersek, sektörel 
olarak özel elleçleme kriterleri olan, özel 
bir operasyon gerektiren işler proje kargo 
taşımacılığı altında takip ediliyor. (savunma 
sanayii yükleri, sondaj sahası lojistiği, kuru 
yük kiralama vb.)

“SON YILLARDA AFRİKA’DAKİ 
PROJELERE AĞIRLIK VERİYORUZ”

Proje taşımacılığı, toplam hizmetleriniz 

içerisinde ne kadarlık bir yer teşkil ediyor?

Horoz Bolloré Logistics olarak hem yurtiçi, 
hem uluslararası proje kargo taşımacılığın-
da butik hizmet verdiğimiz alanlar: Endüst-
riyel projeler (enerji, inşaat, makina), petrol 
& gaz, savunma sanayii, kuru yük kiralama.

Proje kargo departmanı altında verilen 

servisler: Gemi/uçak kiralama, özel tip araç-
larla ve özel izinler alınarak gerçekleştirilen 
yurt içi ve dışı kara taşımaları, mobil vinç-
ler, hidrolik krikolar vb. kullanılarak yükle-
me/boşaltma/montaj çözümleri, liman ope-
rasyonları, uygun maliyetli depolama opti-
mizasyonu çözümleri (gemi depolama planı, 
depolama alanı planlaması, römork yerleş-
tirme hesapları vb.), sertifikalı lashing ser-
visleri, 3rd party survey servisi, yol survey 
çalışmaları. 

Şirketimizin toplam taşımaları içinde pro-
je kargo taşımalarının oranı yüzde 10-15 ci-
varında oluyor. Son yıllarda özellikle Afri-
ka ülkelerindeki projelere ağırlık veriyoruz. 
Son yıllarda operasyonunu gerçekleştirdi-
ğimiz büyük projelerin çoğu Afrika ülkele-
rine gerçekleşti. Bundan sonra da beklen-
timiz bu yönde olacak.

ADVERTORIAL | HOROZ BOLLORE LOGISTICS

Horoz Bollore Logistics Proje Kargo 
Kıdemli Yönetmeni Özlem Başyiğit, 

“Sektörlere özel katma değerli 
çözümleriyle öne çıkan lojistik 

şirketlerinden biri konumundayız. 2000 
yılından itibaren sürekli büyüyerek, bugün 

Türkiye’nin önde gelen ‘freight forwarding’ 
kuruluşlarından biri haline geldik” dedi.

H
oroz Bollore Logistics, 109 ülkede 600’ü aşkın ofisle hiz-
met vermeye devam ediyor. Kurulduğu 2000 yılından iti-
baren sürekli büyüyerek, bugün Türkiye’nin önde gelen 
‘freight forwarding’ kuruluşlarından biri haline gelen Ho-

roz Bollore Logistics’in Proje Kargo Kıdemli Yönetmeni Özlem Başyi-
ğit, lojistik sektöründe ulaştıkları büyüklüğü ve proje taşımacılığın-
da verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Horoz Bolloré Logistics’in bugün itibariyle lojistik sektöründe 

ulaştığı büyüklüğü anlatır mısınız? 2020 yılında hangi yatırımla-

ra imza attınız? 2021’deki yeni yatırımlarınız neler olacak? Lojis-

tik sektöründe sunduğunuz hizmetler neler?

Türkiye’nin lojistik lideri Horoz Lojistik ile dünyanın lojistik dev-
leri arasında yer alan Fransız Bolloré Logistics grupları tarafından 
2000 yılında hava ve deniz forwarding hizmetleri ile konteyner dahili 

“SEKTÖRLERE ÖZEL KATMA 
DEĞERLİ ÇÖZÜMLERİMİZLE 

HİZMET VERİYORUZ”

HOROZ BOLLORE LOGİSTİCS PROJE KARGO 
KIDEMLİ YÖNETMENİ ÖZLEM BAŞYİĞİT:

HOROZ BOLLORE LOJİSTİK GENEL MÜDÜRLÜK
ADRES: Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu, Özlem 
Sokak, Kısık Plaza, Kat:2, No: 6, Bağcılar-İSTANBUL
TEL: (0 212) 456 10 00
E-MAİL: horozbollore@horoz.com.tr 

ÖZLEM BAŞYİĞİT: “Horoz Bollore Logistics, özellikle Afrika kıtasındaki deneyimi, uzmanlaşmış ekibi ve özellikli 
ekipmanları ile endüstriyel ve enerji projelerinde önemli bir avantaja sahip.” 
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ONA YÜKLENEBİLİRSİNİZ

ŞİMDİ SİZİ HİÇBİR ŞEY DURDURAMAZ.
TÜM OFF-ROAD ARAZİ SEÇENEKLERİ İLE.

ONA YÜKLENİN. 40 tona kadar olan yükü kolaylıkla taşıyabilir. 

ONU YORUN. Hiçbir arazi görevi onun için yeterince zor değildir. 

ONA GÜVENİN. Yüksek performans ve güvenilirlik.

PANDEMİDE MALİYETLER ARTTI, 
SEFER SAYILARI DÜŞTÜ

Uluslararası çalışan paydaşlarımız için sınır kapılarındaki ‘PCR Test 
Süreci’ ve pandemi döneminde kısıtlı olarak verilen vizeler sebebi 
ile sefer süreleri uzadı, maliyetler arttı, sefer sayıları düştü.”

FİLİZ BOZAT

Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

LOJİSTİK | ANALİZ

2020 Mart ayı itibarı ile toplum 
sağlığını korumak adına Devletimiz 
tarafından alınan tüm önlem ve ted-
birleri hem Dernek olarak, hem de 
sektör paydaşlarımız olarak uygu-
ladık, uygulanmasını sağladık. Ay-
lık dernek toplantılarımızı; seyahat 
yasağı olmayan zamanlarda seyrel-
tilmiş olarak İstanbul Kartal’da bu-
lunan dernek merkezimizde; diğer 
zamanlarda bilgisayar ve mobil ile-
tişim kanallarını kullanarak uzak-
tan bağlantı ile aksama olmadan 
gerçekleştirdik. Toplantılarımızda 
sektörümüz ile ilgili konuları ma-
saya yatırmaya, bürokratik olarak 
başlatmış olduğumuz ilişkilerimizi 
değerlendirmeye, derneğimizin ba-
şarısını sürdürülebilir kılmak için 
geliştirme önerilerini paylaşmaya 
devam ettik. 

Ülkemizin, tüm dünyada olduğu 
gibi bu dönemde daha çok ortaya 
çıkan tabana yayılmış enerji ihtiya-
cındaki artış sebebi ile hizmet verdi-
ğimiz sektörler arasında enerji üre-
ten kesimde bir düşüş olmadı. Bi-
lakis 2020 ağır kış şartlarının geç 
oluşması ve kısa sürmesi sebebi ile 
özellikle Rüzgar Projelerinde 2020-
2021 yılı mevsimsel şartlardan dola-
yı ‘en az duraklama yaşanan’ yıllar-
dan biri olarak tarihe geçti. 

Ancak evlere kapanma ve alışıla-
gelmiş sarf malzemelerinin tüketi-
mindeki azalma sebebi ile fabrika-
lar daha az üretmeye, daha az ma-
kine kullanmaya başladı. Önceden 
siparişi verilen ve satın alması ya-
pılmış pres, endüstriyel tezgahlar, 
fırınlar, kazanlar, iş makineleri, vb 
gibi ürünlerin taşınması, kesintisiz 
olarak 2020 ilk yarısı sonuna ka-
dar devam etti. İthalat/ihracat ve  
yurtiçi taşımalarındaki olumsuz et-
kiyi yılın 2. yarısında nispeten daha 

fazla hissetti sektörümüz. Ulaştırma 
ve lojistik sektörüne pandemi süre-
cinde yurtiçinde herhangi bir kısıtla-
ma getirilmemiş olması, lokal çalışan 
üyelerimize işlerini devam ettirebil-
me imkanı tanıdı. Ancak uluslararası 
çalışan paydaşlarımız için sınır ka-
pılarındaki ‘PCR Test Süreci’ ve pan-
demi döneminde kısıtlı olarak veri-
len vizeler sebebi ile sefer süreleri 
uzadı, maliyetler arttı, sefer sayıla-
rı düştü. İthalat/ihracat dengesizliği 
sebebi ile dolu/boş ring sefer ihtiyacı 
ortaya çıktı ancak bu olumsuzluk-
lar birebir navlunlara yansıtılama-
dığı için kısmi de olsa finansal zor-
lanmalar yaşandı. 

Bu süreç içerisinde; tüm tedbirleri 
almamıza rağmen, limanlar, gümrük-
ler, fabrikalar, şantiyeler gibi ortam-
lara giriş çıkış yapan sektör çalışan-
larımızdan maalesef hastalananlar 
ve kaybettiklerimiz de oldu. Yine de 
pandemi sürecinde çalışma şart-
ları olarak şanslı sektörlerden biri 

olduğumuzu düşünüyoruz. Şoförle-
rimiz sadece kendilerinin bulundu-
ğu araçlarında zaman geçirdiği ve 
taşıdığımız yüklerin ebatları sebe-
bi ile yükleme boşaltma alanları ge-
nelde açık hava olduğu için hastalı-
ğa yakalanma oranları düşük kaldı. 
Üzülerek bildirmek istiyoruz ki, has-
talıkların çoğu maalesef ev ortam-
larından bulaş sonucu ortaya çıktı.

Saha personeli haricinde beyaz 
yaka ofis çalışanlarımız, seyreltilmiş 
sayılarda veya uzaktan bağlantı ile 
işlerine devam ettiler. Bu sayede sek-
törümüz de yeni bilgisayar program-
ları ve internet bağlantı opsiyonları 
ile oldukça haşır neşir oldu ve çağa 
ayak uydurdu. Tüm diğer sektörler-
de olduğu gibi; ‘Esnek çalışma saat-
leri’ kavramını tecrübe ederek ya-
şamış olduk, gece/gündüz, iş günü/
tatil günü, mesai saati içi/mesai sa-
ati dışı gibi kavramlar nispeten or-
tadan kalktı. 

Mevzuatlar ve bürokrasi ile ilişki-
mize gelince; 2014 yılından bu yana 
çalışmalarına devam etmekte oldu-
ğumuz ‘Ağır ve Havaleli Yük Taşı-
macılığı Yönetmelik Taslağı’ konu-
sunda, Karayolları Genel Müdürlüğü 
ile irtibatımızı, pandemi sürecinde 
de devam ettiriyoruz. Diğer yandan 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği ‘Lo-
jistik Temsil Grubu’nda bulunan AND 
sandalyemizin görev ve sorumluluk-
larının bilincinde olarak; TOBB ile 
iletişimde kalmaya ve sektörümüz 
temsilcisi olarak yapılan anketlere 
katılmaya, görüş istenen konularda 
bilgi paylaşmaya devam ediyoruz. 

Dileriz normalleşme sürecimiz de 
kısa sürede Devletimizin arzu ettiği 
şartlara kavuşur, bizler de üyeleri-
mizle tekrar yüz yüze toplantıları-
mızla, fuarlarımızla, iftar davetleri-
mizle birlikte oluruz.
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LOJİSTİK | SEDA & BEREN SRL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK

“TRIESTE LİMANI’NDA HİZMET 
SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

SEDA & BEREN SRL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK GENEL MÜDÜRÜ RAFET ALTINOĞLU:

Seda & Beren SRL Uluslararası Taşımacılık Genel Müdürü Rafet Altınoğlu, “Avrupa’nın 
dört bir yanından Türkiye, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, 

Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelere mal taşımacılığı yapıyoruz. Trieste Limanı’nda 
sınırsız hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi. 

S
eda & Beren SRL Uluslararası 
Taşımacılık Genel Müdürü Rafet  
Altınoğlu, uluslararası taşımacılık, 
aktarma, mafi lashing, gümrük, de-

polama, parsiyel toplama ile kara ve deniz 
taşımacılığı alanlarında hizmet verdiklerini 
söyledi. Avrupa’nın dört bir yanından Tür-
kiye, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Gürcistan ve Kazakistan gibi 
ülkelere mal taşımacılığı yaptıklarını belirten 
Rafet Altınoğlu, Trieste Limanı’nda sınırsız 
hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade etti. 

“YÜZDE 100 MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ ODAKLI 
ÇALIŞIYORUZ”

Trieste Limanı’nda müşterilerinin tüm iş-
lemleriyle bizzat saha kadrolarının ilgilendi-
ğini kaydeden Rafet Altınoğlu, “Gerçekleşti-
rilen her işlem, resimler ve videolar ile müş-
terilerimize bildiriliyor. Saha kadromuz ile 
müşterilerimizin tüm taşımaları güven al-
tında gerçekleştiriliyor. Yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti odaklı olarak çalışıyoruz” dedi. 

Seda & Beren SRL’nin 2012 yılında kurul-
masından bu yana hizmet süresi boyunca 
pek çok başarılı projeyi hayata geçirdiğini 
ve yıllar içinde sektörüne öncülük eden ba-
şarılara imza attığını ifade eden Rafet Altı-
noğlu, “Şirketimiz, gerçekleştirdiği nakliye 
hizmetleri sırasında edinilmesi en zor yeti 
olan tecrübeyi artırdı, aynı zamanda çö-
züm odaklı çalışan uzman ve yenilikçi per-
soneller ile çalışarak personeller yetiştirdi. 
Seda & Beren SRL, uzun bir zamandan beri 
müşterilerimize yüksek kalite ile sorunsuz 
nakliye hizmeti sunmayı ilke edindi. Firma-
mız, tecrübesiyle sonuç odaklı olarak nak-
liye işlerinizde profesyonel çözümler su-
nuyor. Yüzde 100 müşteri odaklı sloganıy-
la hizmet sunan, genç, dinamik, güler yüzlü 
uzman kadrosuyla her geçen gün büyüyen 

Seda & Beren SRL, sektördeki başarısının, 
müşterilerinin nakliye ihtiyaçlarına sundu-
ğu kesintisiz destek ve güvenden geldiğine 
inanıyor. Her çeşit nakliye işlerinde Seda 
& Beren SRL güvencesi ile müşterilerimi-
zin gönül rahatlığı içerisinde sevkiyatları-
nı sağlamak için tüm uzman kadromuz ile 
hizmetinizdeyiz” şeklinde konuştu.

RAFET ALTINOĞLU: “Gerçekleştirilen her işlem, 
resimler ve videolar ile müşterilerimize bildiriliyor. 
Saha kadromuz ile müşterilerimizin tüm taşımaları 
güven altında gerçekleştiriliyor. Yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti odaklı olarak çalışıyoruz.”

SARP INTERMODAL | LOJİSTİK

Sarp Intermodal, 41 milyon liralık yatırımla 500 adet 45’lik konteyner siparişi verdi. Şirketin 
CEO’su Onur Talay, “Yeni yatırımla birlikte özmal 45’lik konteyner sayımız bin 550’ye 
çıkacak. Ülkemizin uluslararası ticaretine katkı sağlayabilmek ve intermodal taşımacılığı 

geliştirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

S
arp Intermodal, 41 milyon liralık yeni 
ekipman yatırımı gerçekleştirdi. Şir-
ket, yeni siparişle birlikte 45’lik kon-
teyner sayısını bin 550’ye çıkaracak. 

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, pande-
mi sürecinde karantina önlemleri ve insana 
bağlılığın az olması nedeniyle intermodal ta-
şımacılığa ilginin arttığını belirtti. Salgın ted-
birleri kapsamında geçen yıl sınır kapıların-
da oluşan uzun TIR kuyrukları ve sürücülere 
karantina uygulamaları nedeniyle karayolu-
nun hız avantajını kaybettiğini hatırlatan Ta-
lay, denizyolunda da konteyner krizi nedeniy-
le navlunların 2-3 katına çıktığını anımsattı. 
Talay, intermodal taşımacılığın güvenlik ve 
maliyet avantajlarının yanı sıra bu dönemde 

teslimat süresiyle de öne çıktığını ifade etti.

4 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNERE 
DİREKT ERİŞİM

Artan talebe cevap verebilmek, uluslara-
rası ticaretin akışını devam ettirebilmek ve 
pazar paylarını daha da artırabilmek için bu 
yatırım kararını aldıklarını dile getiren Talay, 
şunları kaydetti: “500 adet 45’lik konteyner 
siparişimiz yıl bitmeden teslim edilecek. Böy-
lece özmal konteyner sayımız bin 550’ye çı-
karken, iş ortaklarımızın ekipmanlarıyla bir-
likte de 4 binin üzerinde konteynere direkt 
ulaşma imkânımız olacak. 2022 yılı sonu için 
belirlediğimiz 2 bin 500 konteyner hedefimi-
ze artık daha yakınız.”

SARP INTERMODAL’DEN 41 
MİLYON LİRALIK YENİ YATIRIM

“PANDEMİDE 
BÜYÜME HIZIMIZI İKİ 
KATINA ÇIKARDIK”

Türkiye’de intermodal taşımacılığı odağına alarak 
kurulan ilk şirketin Sarp Intermodal olduğunu vur-
gulayan Talay, “Kurulduğumuz 2014’ten bu yana 
hızlı ama gerçekçi büyüdük. Intermodal taşımacı-
lığa ilgi her geçen yıl hızla artıyordu, pandemi bu 
süreci hızlandırdı. Geçen yıl 2019’a göre büyüme 
hızımızı iki katına çıkardık. Araç ve ekipman filo-
muzu ciddi yatırımlarla büyüttük. Çalışan sayımızı 
da yüzde 25 artırdık” dedi.

ONUR TALAY: “Artan 
talebe cevap verebilmek, 
uluslararası ticaretin 
akışını devam ettirebilmek 
ve pazar payımızı daha 
da artırabilmek için bu 
yatırım kararını aldık.”
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LOJİSTİK | MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ’DEN ASLANTÜRK LOJİSTİK’E 
5 ADET ACTROS 1848 LS TESLİMATI

Kamyon ürün grubu pazarının lideri Mercedes-Benz, Aslantürk Lojistik’e 2021 yılında 
toplam 10 adet Actros 1848 LS teslimatı gerçekleştirmeyi planlıyor. 10 adetlik teslimatın 

başlangıcı olan 5 adet Mercedes-Benz Actros 1848 LS teslimatı gerçekleştirildi.

F
aaliyetlerine 2008 yılında başla-
yan, yurtiçi taşımacılık ve depolama 
hizmetleri sunan Aslantürk Lojis-
tik’in 2021 yılında gerçekleştirece-

ği toplam 10 adetlik Actros 1848 LS alımı-
na, 5 adetlik teslimat ile başlandı. Taşımacı-
lık faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren 
Aslantürk Lojistik’in filosu, 46 adedi Mer-
cedes-Benz modellerinden oluşan toplam 
59 araçtan oluşuyor.

Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ kredi 
desteğiyle Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii 
Koluman İstanbul tarafından yapılan satı-
şın ardından Mercedes-Benz Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda gerçekleştirilen törende, 
Aslantürk Lojistik Yönetim Kurulu Başka-
nı Nurettin Aslantürk ve Aslantürk Lojis-
tik Bölge Müdürü Zeki Aslantürk araçları-
nı, Koluman İstanbul Kamyon Satış Müdü-
rü Aytekin Yeşil’den teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Satış Operasyonla-
rı Grup Müdürü Murat Kızıltan, “Aslantürk 
Lojistik ile 2011 yılında başlayan iş birliğimi-
zin sağlam adımlarla bugünlere taşınma-
sından ve Aslantürk Lojistik filosunun bü-
yük bir kısmının markamız araçlarından 
oluşmasından dolayı çok mutluyuz. Aksa-
ray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros 
1848 LS modellerimizin Aslantürk Lojistik’e 
hayırlı olmasını diliyor, satışta emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Aslantürk Lojistik Yönetim Kurulu Başka-
nı Nurettin Aslantürk de yaptığı konuşmada, 
“Ülkemizde üretilen Mercedes-Benz Actros 
1848 LS’lerin toplam sahip olma avantajları, 
Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Fi-
nansal Hizmetler’in sağladığı destekler, sa-
tış sonrası hizmetlerinin yaygın servis ağı 
ve ilgisi, ikinci el değerini koruması gibi fak-
törler ile Mercedes-Benz Yetkili Bayii Kolu-
man İstanbul’un desteği bu kararımızı ver-
memizde etkili oldu. İnanıyorum ki, işbirli-
ğimiz ilerleyen yıllarda da devam edecek. 
Yeni araçlarımızın filomuza katılmasında 
emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk yö-
neticilerine ve Koluman İstanbul’a teşekkür 
ediyor, şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı 

olmasını diliyorum” diye konuştu. Merce-
des-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrika-
sı’nda üretilen Yeni Actros çekici ailesi; ya-
kıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor 
odaklı yapılan standart donanım değişiklik-
leri ile pazarda ön plana çıkıyor. Yapılan de-
ğişiklikler sonucu araçların motor güçleri 
ve performansları artırılırken; sahip olduk-
ları MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Siste-
mi gibi donanımları, Economy/Power sürüş 
programı ve optimize edilmiş arka aks tahvil 
oranları ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Ak-
tif Fren Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı 
ve Elektronik Park Freni tüm Yeni Actros 
çekici ailesinde standart olarak sunuluyor.

Yeni Actros 1848 LS, standart donanımla-
rı arasında yer alan MirrorCam, Öngörülü 
Sürüş Sistemi, üst ve yan rüzgârlıklar saye-
sinde yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor. 

2,5 metre genişliğindeki çift yataklı, düz ze-
min StreamSpace sürücü kabininde bulu-
nan; buzdolabı, ısıtmalı koltuk ve Multimed-
ya Kokpit ile kullanıcıya konfor sunan araç, 
standart donanımı içinde yer alan 520 kW 
gücündeki retarderi, 480 beygir gücünde-
ki motoru ve bin litre yakıt tankı ile uzun 
yolda yüksek performanslı ve güvenli sü-
rüş imkânı sunuyor.

Yeni Actros’un üstün özellikleri ile donatı-
lan Mercedes-Benz çekici ailesinin yeni üye-
leri Actros 1845 LS, 1848 LS ve 1851 LS ve 
1851 Plus; sürücü ve araç sahiplerine tek-
noloji, yakıt ekonomisi, güvenlik ve konfor 
konularında sundukları benzersiz özellik-
leriyle müşteri beklentilerine cevap vere-
rek, Türkiye kamyon pazarındaki Merce-
des-Benz markasının gücünü bir kez daha 
vurguluyor.

Mercedes-Benz Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen törende, Aslantürk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Aslantürk ve Aslantürk Lojistik Bölge Müdürü Zeki Aslantürk araçlarını, 
Koluman İstanbul Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil’den teslim aldı. MİRAN LOJİSTİK, TIRSAN’DAN OLUŞAN 

FİLOSUNU 150 ADEDE YÜKSELTTİ

M
iran Lojistik, en son yatırımı 
50 adet Tırsan Tenteli Perde-
li Maxima Plus Treyler ile ta-
mamı Tırsan olan filosundaki 

Tırsan araç sayısını 150’ye yükseltti. 44 yıl-
dır treyler sektörünün güvenilir lideri Tır-
san, Adapazarı Fabrikası’nda Covid-19’a karşı 
tüm güvenlik önlemlerini alarak, teslimatla-
rına hız kesmeden devam ediyor. Müşteri-
lerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdi-
ği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren 
ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya de-
vam eden Tırsan’ın gerçekleştirdiği tesli-
mat törenine, Miran Lojistik Müdürü Bay-
ram Gökdemir, Miran Lojistik Yurt İçi Ope-
rasyon Sorumlusu Furkan Gökdemir, Tırsan 

Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı Emin Dilo-
van Kınay katıldı. 

Miran Lojistik Müdürü Bayram Gökde-
mir, “Firma olarak Mersin, İstanbul ve Bur-
sa olmak üzere 3 merkezden Türkiye ope-
rasyonlarımızı yürütüyoruz. Yine ülkemiz-
de olduğu gibi İngilterede’de şirket sahibimiz 
Ali GÖKDEMİR ’in öncülüğünde kurmuş ol-
duğumuz Miran Logistics UK şirketimiz ile 
de müşterilerimizin İngiltere içindeki taşı-
ma faaliyetlerini organize ediyoruz. Ayrıca, 
Erbil’de yapılanmamız bulunuyor ve bölge-
ye yapılan taşımalar bu merkezden yönetili-
yor” dedi. Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç ise, “Miran Lojistik’in bugün 

teslimatını yapmış olduğumuz 50 adetlik Tır-
san Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarını 
özellikle tercih etme nedeni aracın intermo-
dal taşımacılığa uygun tren yükleme siste-
mi opsiyonunun olmasıdır, araç bu özelliğiy-
le müşterimizin kendi iş yapış şekillerini tam 
destekleyecek, kolaylık ve hız sağlayacaktır. 
Ayrıca iş ortağımızın ihtiyaçlarını karşılayan 
bir diğer önemli neden ise treylerlerin sahip 
olduğu Yük Emniyet Sertifikası ve araç üst 
yapısıyla yükün güvenliğini garanti altına al-
masıdır. Miran Lojistik’in filo yatırımında yine 
Tırsan’ı tercih etmesinden büyük memnuni-
yet duyuyor ve başarılı iş birliğimizin uzun 
yıllar devam edeceğine inanıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

MİRAN LOJİSTİK | LOJİSTİK

Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine, Miran Lojistik Müdürü Bayram Gökdemir, Miran Lojistik Yurt İçi Operasyon Sorumlusu 
Furkan Gökdemir, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı Emin Dilovan Kınay katıldı. 
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IVECO’DAN ARSPET LOJİSTİK’E 
10 ADET DAİLY TESLİMATI

GÜVENOK LOJİSTİK, FİLOSUNU OKT TANKERLERİ İLE GÜÇLENDİRİYOR

SCANIA’DAN ÖNDER CANBEK’E ARAÇ TESLİMATI

PLASTNAK, YATIRIMLARINA ‘SCHMITZ 
CARGOBULL’ İLE DEVAM EDİYOR

IVECO İzmir yetkili satıcısı ve servisi Me-
yeks Otomotiv tarafından İzmir’in uluslara-
rası taşımacılıkta önde gelen firmalarından 
Arspet Lojistik’e uluslararası nakliyede kul-
lanılmak üzere satışını gerçekleştirdikleri 15 
Adet 3,5 ton Daily panel van ve 5 adet 3,5ton 
Daily şasi kamyonetin 10 adedi törenle tes-
lim edildi. Törende konuşan Arspet Yöne-
tim Kurulu Başkanı Aslan Savaşan, IVECO 
ile işbirliklerinden memnun olduklarını ve 
araç parklarında 200’e yakın araç olduğu-
nu söyleyerek, bunun 170 adedinin IVECO 
olduğunu, yeni aldıkları araçları da ekono-
mi, sağlamlık ve konforu birlikte sunduğu 
için tercih ettiklerini ifade etti. 

Meyeks Satış Müdürü Erdal Demir de şun-
ları söyledi: “Markamıza ve bizlere göstermiş 
olduğu ilgiden dolayı Arspet yönetim kuru-
lu üyelerine ve çalışanlarına teşekkür eder, 
yeni araçlarını güzel günlerde kullanmala-
rını temenni ederiz.” 

Iveco, Türkiye çapında 27 satış ve 53 satış 

sonrası noktası ile faaliyet gösteriyor. Çok 
geniş bir ürün gamına sahip olan Iveco ha-
fif ticari araç segmentinde Daily, orta kam-
yon segmentinde Eurocargo, ağır vasıta seg-
mentinde Stralis, Trakker ve Astra markası 

ile hizmet veriyor. Iveco orta kamyon seg-
mentinde yüzde 25 pazar payı ile Avrupa’da 
pazar lideri. Iveco 2018 yılında Türkiye’de 
3.5 ton ve üstü ticarı araç pazarında yüzde 
7,8 pazar payı ile üçüncü sıraya yükseldi.

OKT Trailer, 10 yılı aşkın süredir işbir-
liği yaptığı akaryakıt taşımacılığı sektörü-
nün öncü firmalarından Güvenok Lojis-
tik’e 4 adet Araç Üstü Eliptik Tanker aracı-
nın teslimatını gerçekleştirdi. OKT Trailer 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Satın alma Ko-
ordinatörü Fatih Maraş, “Tehlikeli mad-
de taşımacılığında kalitesi ile tüm dünya-
da kendini aratan ve uluslararası yetkili 
makamlardan birçok tasarım tip onayına 
sahip geniş opsiyonel özellikleri ve konfi-
gürasyon seçenekleri sunduğumuz tan-
kerlerimiz ile kullanıcı ergonomisini ar-
tırırken yüksek hacimdeki dinamik yük-
leri zor şartlar altında güvenli taşınabilir 
hale getiriyoruz. Güvenok Lojistik şirketi-
nin akaryakıt taşımacılığında ihtiyaç duy-
duğu desteği anlayıp birebir karşılamayı 
hedefleyerek çözüm ortağı olduk. Kendile-
ri ile uzun süredir devam eden çalışmak-
tan ve gerçekleştirdiği operasyonlara de-
ğer katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.

Güvenok Lojistik Filo Müdürü Fatih Zor-
lu ise “Kaliteli, güvenli ve kanunlara uy-
gun operasyonlar sayesinde akaryakıt ta-
şımacılığı sektöründe Türkiye’nin en büyük 
kuruluşlarının lojistik süreçlerine destek 

veriyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübe-
mizle, OKT Trailer akaryakıt tankerlerini 
eklediğimiz güçlü filomuz ile profesyonel 
ve akılcı çözümler üreterek hizmet ver-
meye devam edeceğiz” dedi.

Önder Canbek firması filosuna 30 adet 
Scania R500 A4x2NA Style paket çekici ek-
ledi. Firmaya ilk 10 adetlik teslimat Tuzla Do-
ğuş Otomotiv tesislerinde gerçekleştirildi. 
Önder Canbek Nakliyat daha önce de filo-
suna 13 adet Scania araç almıştı. Ankara 
merkezli, dökme çimento, silis kumu, kalsit, 
dolomit, kireç, perlit, kuvars, bazalt, uçucu 
kül temini ve nakliyesini gerçekleştiren Ön-
der Canbek İnşaat, Nakliye, Akaryakıt Sanayi 

Ticaret Ltd. Şti’ne yeni araçları Doğuş Oto-
motiv Scania adına Scania Bölge Satış Yöne-
ticisi Volkan Kahya tarafından teslim edildi. 

“İHTİSAS TAŞIMACILIĞI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Önder Canbek Ltd. Şti. yetkilileri araç-
larını teslim alırken, “Nakliyesini gerçek-
leştirdiğimiz ürünler genelde temini ve ta-
şınmasında ihtisas gerektiren ürünler. Bu 

yüzden daha önce inşaat faaliyetlerimizde 
kullanmak üzere filomuza dahil ettiğimiz 
Scania araçlardan aldığımız performans 
aynı marka ile devam etme kararımızda 
etkili oldu. İşletme maliyetlerinde sağladı-
ğı tasarruf ve operasyonel devamlılık bizim 
her zaman daha iyisini başarmak için ger-
çekleştirdiğimiz çalışmalarımızda en büyük 
destekçimiz olacağına inanıyoruz” şeklin-
de açıklama yaptılar.

Plastnak, yatırımlarına 2021 yılında da 
Schmitz Cargobull ile devam ediyor. 15 adet-
lik yeni yatırımın teslimat töreninde konu-
şan Plastnak Genel Müdürü Emir Çakmak, 
“Schmitz Cargobull firması ile başlattığımız 
yatırımlarımız devam ediyor. Bu yıl 15 araç 
daha teslim aldık ve bünyemizdeki Mavi Fil 
sayısını 35’e çıkarttık. Yatırım analizlerimiz 
doğrultusunda hedefimiz, alırken, kullanır-
ken ve satarken kazanmak. Schmitz Car-
gobull firmasına teşekkür ediyoruz” dedi.

Schmitz Cargobull Marmara Bölge Müdü-
rü Kaan Kayral ise, “Farklı yüklere, farklı çö-
zümler sunarak kazandıran Varios teknolo-
jimiz ile müşterilerimize daha iyi hizmet ve-
riyor ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özel 
soğutma yapısı ve 6 yıl/1.000.000 km garanti 
imkânı sağlayan Rotos yürüyüş takımı ile en 
zorlu koşullarda bile kullanıcıların gözü yol-
larda kalmıyor. Aynı zamanda rulo havuzlu 
Varios treylerlerimiz yeni tip Genios (kaynak-
sız) şasisine ek olarak sunulan, 1,5 metrede 
30 ton taşıyabilme kapasitesi, zorlu yüklerde 

büyük güven ve gabari yüklerde avantaj sağ-
lıyor. Sektörümüzün köklü firmalarından biri 
olan Plastnak’ın bir kez daha bizi tercih et-
mesi, bizleri mutlu etti ve gururlandırdı. Bu 

bağlamda Plastnak Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın Fevzi Çakmak ve Plastnak Genel 
Müdürü Sayın Emir Çakmak’a teveccühle-
rinden ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.

LOJİSTİK | HABER

Meyeks Otomotiv, Arspet Lojistik’e 15 adet Daily’nin 10 adedini törenle teslim etti. Tören sonrası Meyeks Satış Müdürü 
Erdal Demir tarafından Arspet Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Savaşan’a bir plaket takdim edildi.

Önder Canbek İnşaat, Nakliye, Akaryakıt Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ne yeni araçları Doğuş Otomotiv Scania adına Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya tarafından teslim edildi. 

Teslimat töreni, Güvenok Lojistik Filo Müdürü Fatih Zorlu, Teknik Koordinatör 
Necati Turan, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve Satın alma Koordinatörü 
Fatih Maraş’ın katılımı ile OKT Trailer’da sosyal mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirildi.
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K
rone, 1996 yılında ürün yelpaze-
sinde Krone-Wabash ismiyle ilk 
kez soğutuculu treylere yer ver-
diğinde, Amerika Birleşik Devlet-

leri’nde faaliyet gösteren, dünyanın en bü-
yük treyler üreticisi Wabash firmasıyla bir 
ortaklığa imza atılmıştı. Wabash o günler-
de Almanya’ya soğutucu üniteye sahip ku-
tular ihraç ediyordu. Sonrasında Amerikan 
Doları’nın beklenmedik yükselişi ve Wabash 
ile ortaklığın artık kârlı olmaması sebebiyle 
Krone, piyasanın lider üreticisi konumunda 
bulunan Danimarka’lı Norfrig A/S şirketini 
satın alma kararı verdi. Yaklaşık 200 çalı-
şanı olan bu şirket, 2000 yılının Nisan ayın-
da Krone tarafından satın alındı. Danimar-
ka’nın Hvam kentindeki fabrika, 7 milyon 
Euro’luk bir yatırımla modernleştirildi ve 
yıllık 3 bin adetlik üretim kapasitesine ka-
vuşturuldu. Bu fabrikanın cirosu 2004 yı-
lında 4’e katlandı. Krone, yaygın dağıtım ağı 
aracılığıyla çok hızlı davranarak, Avrupa’da 
GRP üst yapıya sahip Coolliner’ları başarı-
lı bir şekilde dağıtabildi. 

ÜRETİM HACMİ 3’E KATLANDI
Krone Coolliner araçlar için her geçen 

gün artan uluslararası talep, Danimarka’nın 
Hvam kentindeki fabrikanın kapasitesini kısa 
sürede aştı. Bu gelişmelerden sonra Krone, 

2007 yılında, Almanya’nın Lübtheen kentin-
de tamamen yeni bir fabrika yatırımı yap-
ma kararı aldı. 2007 yılında, çelik güverte 
tasarımlı dünyanın en modern, tam otoma-
tik frigorifik yarı römork üretim tesisi bu-
rada inşa edildi. Yıllık yaklaşık 10 bin adet-
lik üretim kapasitesine ulaşılarak üretim 
hacmi 3’e katlandı. Lübtheen’in soğutuculu 
yarı römorku sürdürülebilir bir başarı oldu-
ğunu kanıtladı ve ünite sayısını her geçen 
yıl artırdı. Krone ayrıca 2014 yılında Coolli-
ner için minimum kullanım ömrü maliyet-
leri nedeniyle hızla çok popüler hale gelen 
yeni Krone treyler aksını tanıttı. 2016 yılın-
da ise soğutulmuş malları farklı sıcaklık-
larda esnek bir şekilde taşımak için taşıma 
bölmesinde hareket ettirilebilen yeni ve ol-
dukça hafif ara bölme duvarı (Isowall plus)’ın 

lansmanı yapıldı. IAA 2018’de Coolliner, bir-
çok akıllı telematik özelliği içeren çift kat-
lı bir versiyonda kendisini ‘kaliteli ve akıl-
lı’ olarak sundu. Ertesi yıl 2019’da Krone, 
Almanya’dan Liebherr firması ile işbirliği 
içinde yenilikçi, modüler bir soğutma ünite-
si olan ‘Celsineo’ soğutma ünitesini sundu.

COOLLINER 25 YAŞINDA 
Bu yıl 25’inci yaşını kutlayan Krone Co-

olliner, yenilikçi aydınlatma konsepti, geliş-
tirilmiş kapı fitilleri, yeniden dizayn edilen 
ara bölme duvarı, çarpışma önleyici siste-
mi, yeni arka tampon, ve kapsamlı diğer ek 
geliştirmeleriyle hem Krone’nin vizyonunu 
hem de soğutucu treylerler arasındaki tar-
tışılmaz konumunu en iyi şekilde temsil et-
meye devam ediyor.
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KRONE COOLLINER 25 YAŞINDA
Soğutuculu treyleri Coolliner’ın 25’inci yılını kutluyor olması 2021 yılını Krone için 

özel bir yıl kılıyor. Krone Coolliner’ın 1996 yılından günümüze gelene kadar gelişimi, 
piyasanın en prestijli treyleri olma vizyonunu koruması ve teknik anlamda uğradığı 

değişimler, 25 yıllık başarı hikayesine tanıklık ediyor. 
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Kişiselleştirilmiş dağıtım hizmetleri ve teknoloji temelli atılımları ile lojistik sektörüne yeni bir 
soluk getirmeyi amaçlayan Lift Dağıtım, mikro dağıtım pazarında fark yaratmayı hedefliyor. 

Şehir içi ve şehirler arası dağıtıma organizatör mantığıyla yaklaşan şirket, butik hizmet 
anlayışından yola çıkarak müşteri taleplerine özel çözüm önerileri geliştiriyor. 

L
ojistik sektöründe giderek daha 
fazla ihtiyaç duyulan mikro dağı-
tım pazarına yeni bir oyuncu daha 
katıldı. Özelleştirilmiş dağıtım hiz-

metleriyle dikkat çeken Lift Dağıtım, müşte-
ri odaklı çözümler üreterek, lojistik sektö-
ründeki standart hizmet anlayışının dışına 
çıkmayı hedefliyor. Şehir içi ve şehirler ara-
sı dağıtımda etkin bir organizasyon kuran 
şirket, faaliyetlerine başladığı 2020 yılından 
bu yana bir yıllık zaman zarfında yalnızca 
bir müşterisi için ülke genelinde aktif hiz-
met verdiği il sayısını 64’e çıkardı. Saatinde 
sevkiyat prensibi, müşteri ihtiyaçlarına göre 
araç tedariki sağlayan bölgesel iş ortakları-
nın yanı sıra teknoloji odaklı yatırımlarıyla 
kargo ve ara nakliye hizmeti veren rakiple-
rinden ayrılan Lift Dağıtım, fayda - maliyet 
ekseninde yürüttüğü çalışmalarla da üre-
tici, ithalatçı firmaların üzerindeki nakliye 
ve dağıtım yükünü devralmayı hedefliyor. 

MÜŞTERİYE ÖZEL SEVKİYAT 
OPERASYONU VE TESLİM SAATİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lift 
Dağıtım Genel Müdürü Murat Öge, müşteri 
beklentilerini esnek lojistik çözümlerle en 
üst seviyede karşılamayı hedeflediklerini 
belirterek, “Lojistik sektöründe ana mali-
yetleri personel, yakıt ve araçlar oluşturur. 
Üretici ve ithalatçıları bu yapıdan kurtarıp, 
onlara esas işlerine odaklanmaları adına 
fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nokta-
da dağıtımı özelleştiriyor, sevkiyat ile lojis-
tik hizmetlerini kendi üretim ve çıkış hat-
tıyla birleştirmek isteyen firmalara hizmet 
etmeyi amaçlıyoruz. Şu anda otomotiv sa-
tış sonrası pazarında hizmet veren tek bir 
müşterimizin 7 deposu ve 8 aktarma mer-
kezi ile bu hizmeti sunuyor, ürünlerini Tür-
kiye’nin 4 bir yanındaki dağıtım kanalları-
na ulaştırıyoruz. Dolayısıyla her bir müş-
terimiz için deposundaki üretim süresine 
göre bir sevkiyat operasyonu planlayacak 

ve belli bir saatte teslim edecek butik bir an-
layışla hizmet organizasyonu kurduk. Bunu 
şu anda gerçekleştirebilen bir başka firma 
da bulunmuyor” diye konuştu.

 “Hizmetimizi özmal araçlarımızla değil, 
faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki araç te-
dariki sağlayan iş ortaklarımızla gerçekleşti-
rerek fayda maliyet dengesini optimum çer-
çevede gözetiyoruz” ifadelerini kullanan Mu-
rat Öge, “Şirket olarak öncelikli hedefimiz; 

otomotiv satış sonrası ve parça pazarına 
odaklanarak, bu alandaki tecrübemizle üre-
tici ile distribütörlerin dağıtım ihtiyaçları-
nı karşılamak. Kısa süre içerisinde bu sek-
törde faaliyet gösteren yeni müşterilerimi-
ze hizmet vermeyi planlıyoruz. Ardından da 
hizmet alanlarımızı genişletmeyi hedefliyo-
ruz” dedi. 

BİR MÜŞTERİSİ İÇİN GÜNLÜK 
8 BİN 600 KOLİ DAĞITIYOR

Faaliyetlerine 2020 yılında başladıklarını 
anlatan Murat Öge, ülke çapında kurdukla-
rı organizasyonla birlikte, yalnızca bir müş-
terileri için 8 ilden çapraz sevkiyatla 64 ile 
dağıtım gerçekleştirdiklerini aktardı. Öge, 
aynı müşterileri için 7 dağıtım merkezinden 
çıkan ürünlerine yönelik, günlük 2 bin 900 
noktada toplam 8 bin 600 koli dağıtım kapa-
sitesiyle hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

MİKRO DAĞITIM PAZARININ 
YENİ OYUNCUSU: LİFT DAĞITIM

MURAT ÖGE: “Lojistik sektöründe ana maliyetleri 
personel, yakıt ve araçlar oluşturuyor. Üretici 
ve ithalatçıları bu yapıdan kurtarıp, onlara esas 
işlerine odaklanmaları adına fayda sağlamayı 
amaçlıyoruz. Otomotiv satış sonrası pazarındaki 
müşteri sayımızı kısa bir süre içerisinde 
artırmayı ve ardından da hizmet alanlarımızı 
genişletmeyi hedefliyoruz.”


