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KARAYOLU 
TAŞIMACILIĞI

Lojistiğin daha güvenli, hızlı ve ekonomik bir biçimde yapılmasını 
sağlayan karayolu taşımacılığı, en çok tercih edilen taşımacılık türüdür. 

Küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde ise denizyolu ve 
demiryolu taşımacılığı ile rekabet halinde olan karayolu taşımacılığı, 

önemli avantajlar sağlıyor. Oldukça esnek olan karayolu taşımacılığında 
yükleme ve boşaltma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor, kapıdan kapıya 
hizmet verilebiliyor. Türkiye’de yük taşımacılığının yüzde 90’a yakın 

bölümü karayolu ağırlıklı olarak gerçekleşiyor. Karayolu taşımacılığında 
uzmanların analizlerine ve firmalarla yapılan röportajlara yer verdik.

HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI
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B
iyoloji kitapları canlıların en 
önemli özelliklerinden biri-
nin de tüketimleri olduğu-
nu yazmaktadır. Her canlı 

büyür, büyüme enerji gerektiren bir 
olaydır. Enerji ise mevcut kaynakla-
rın tüketilmesi sayesinde gerçekle-
şir. İnsanoğlu bu tüketimin denge-
li, sürekli ve çeşitli olması için üre-
tim yapmaktadır. Üretim ve tüketim 
farklı yerlerde yapılması nedeniyle 
bir yer değişikliğine, yani hammad-
de veya ürünlerin taşınmasına ihti-
yaç göstermektedir. Bu sayede taşı-
ma dünyamızın vazgeçilmez işlemi 
haline gelmektedir. 

Çağımızda amaç sadece taşımak 
değildir. Doğru zamanda, doğru malı, 
doğru yerden alıp, doğru koşullarla, 
doğru adetlerle, doğru yere, doğru 
fiyatlarla taşımak önem kazanmış-
tır. Burada belirtilen doğruların hep-
si kontrol edilebilir, önceden tedbir 
alınabilen faktörlerdir. İyi bir kontrol 
bizi 7 doğrudan 6’sını kontrol edebi-
lecek hale getirmektedir. Kontrol edi-
lemeyen tek şey fiyatlardır. Bu ne-
denle doğru fiyat aslında maliyetin 
en düşük olduğu fiyat olarak ele alın-
maktadır. Belli bir iş kalitesini sağla-
yarak yapılacak işleri en düşük mali-
yetle gerçekleştirmek iş başarısıdır.  

Genellikle nakliye sektöründe öl-
çeklerin küçük ve sektörün çok sa-
yıda oyuncusunun bulunması nede-
niyle öldüresiye bir rekabet yaşan-
maktadır. Nakliye şirketleri veya araç 
sahipleri iş alabilmek amacıyla ma-
liyetlerini en geriye çekecek şekilde 
çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Ve-
recekleri hizmetin kalitesini düşür-
mekte hatta kanun dışı uygulamala-
ra yönelmektedirler. 

Bu iş için uygulanan sistemlerin ba-
şında düşük kaliteli, ucuz yağ katkılı 
mazot kullanarak mazot giderlerinin 
düşürülmesi gelmektedir. Bu uygula-
ma araçların yakıt sistemlerine te-
lafi edemeyecekleri büyük hasarlar 

vermektedirler, Zamanında bakım 
yapmayarak, yağ ve filtre değiştir-
meyerek araç ekonomik ömürleri-
ni kısaltmaktadırlar. 

İkinci sistem taşıma haddinden 
daha fazla yük almaktır. Bu sayede 
bir noktada normalden fazla malı ta-
şıyarak diğer arkadaşlarının iş yap-
malarına engel olup, boş oturmala-
rına neden olmaktadırlar. Bu da ile-
ride kendilerinin boş oturmalarına 
yol açmaktadır. Araçların aşırı yük-
leme ile ekonomik ömrünün azalma-
sı, yolların bozulması, araç kullanımı-
nın tehlikeli hale gelmesi gibi bilinen 
nedenleri saymıyorum. Kara taşıma 
kontrol noktaları tonaj kontrolü de 
yapsalar kontrolsüz yollarda aşırı 
yüklemeler engellenememektedir.

Çalışma saatlerini uzatarak sürücü 
masrafını düşürmek de bir yöntem-
dir. Bu yolla az maaşla çok yol yapı-
lırken şoför maliyetleri azaltılmaya 
çalışılmakta ancak yorgun sürücü-
lerin neden oldukları iş kazalarına 
engel olunamamaktadır. Takometre 
uygulamaları ile araç sürüş süreleri 
kontrol edilmekte ise de bu kontrolün 
de dışına çıkış yolları bulunmaktadır.

Araçlar iki şekilde boşta beklemek-
tedir. Üzerinde yük ile fabrika veya 
depo kapılarında boşaltılmak için veya 
yüksüz olarak bir iş aradıkları yük 
bekleme zamanı içinde. Her iki du-
rumda da mazot harcamadığı, yedek 
parça, lastik giderleri olmadığı için 
bekleme sıfır maliyetli bile görünse; 
aracın kullanım değeri yani amor-
tismanı, sigortası, şoför ücreti gider 
olarak işlemeye devam edecektir. Bu 
zamanların kar üretici hale gelmesi 
hem işletici hem milli ekonomi açı-
sında son derece önemlidir. Birkaç 
basit işlemle bu anlamsız giderlerin 
ortadan kaldırılması, lojistik giderle-
rin indirilmesi, nihai ürün maliyetle-
rinin azaltılarak ihracat avantajları 
yaratılması sözkonusu olabilecektir. 

Yapılacak işlerden birincisi ölçek 
büyüklüğünün artırılmasıdır. Daha 
fazla aracın birlik, şirket, koopera-
tif gibi örgütler altında ortak yöneti-
midir. Bu sayede iş kapasitesi ile yük 
kapasitesi genişleyecek ve uygun çö-
zümler bulunması sağlanacaktır. Yük 
bulma sistemlerinin komputerize ol-
ması, önceden bilgisinin temin edil-
mesi, programlı çalışma, araçlarda 
birden fazla sürücü ve römork kul-
lanımı da bu maliyet avantajının ya-
ratılmasına olanak sağlayacaktır. 

Lojistik kuruluşlarının yani 3PL ku-
ruluşların ana görevleri, maliyetlerin 
optimizasyonlarla indirilmesi, böylece 
üretici kuruluşlara stratejik avantaj 
sağlamaktır. Devamında amaç hiz-
met verme yönünde de kaliteyi azalt-
madan verimliliği artırmak olmalıdır. 
Bu da işbirlikleri ile, iletişimle, sistem 
içinde kontrolle ve bilimsel çalışmay-
la sağlanabilir. Bunun sağlanması ile 
ekonomimizin düzlüğe çıkma süre-
ci hızlanacak, dış rekabetle savaşır 
hale gelinecek, büyüyen ölçekler yeni 
araç satın almalarla değil verim ar-
tışıyla karşılanacak ve başarılı çalış-
malara imza atılacaktır. 

Hepimize kolay gelmesini diliyorum.

KARA TAŞIMASINDA VERİMLİ ÇALIŞMA
Genellikle nakliye sektöründe ölçeklerin küçük ve sektörün çok sayıda 
oyuncusunun bulunması nedeniyle öldüresiye bir rekabet yaşanıyor. 
Nakliye şirketleri veya araç sahipleri iş alabilmek amacıyla 
maliyetlerini en geriye çekecek şekilde çalışmak zorunda kalıyorlar.

ATİLLA YILDIZTEKİN

Tedarik Zinciri ve
Lojistik Yönetim Danışmanı

LOJİSTİK | ANALİZ
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Birleşik Krallık için ise yaklaşık yüzde 
32’ye yükseldi.

Koronavirüs salgınının ekonomik 
olumsuzluklarını azaltmak için ticare-
ti kolaylaştırmanın önemli bir zorunlu-
luk olduğu tüm dünyada kabul edilmek-
tedir.  İçinde bulunduğumuz bu süreçte 
dünyanın önde gelen kurum ve kuru-
luşlarının gündemlerine aldıkları tica-
reti kolaylaştırma konusunda ülkemiz-
de ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması, 
bu amaca hizmet eden kurumlara des-
tek verilmesi, bu yönde bir farkındalık 
oluşturulması geniş kapsamlı bir yakla-
şım ile mümkün olabilecektir.  

Bu çerçevede ülkemizde de T.C. Ti-
caret Bakanlığı himayesinde Ticaretin 
Kolaylaştırılması Koordinasyon Komi-
tesi 2017 yılında kurulmuştur. UTİKAD 
olarak komitenin kurulduğu günden 

2020 yılına damgasını vuran koro-
navirüs pandemisinin olumsuz etki-
lerinin hissedildiği sektörlerin başın-
da küresel lojistik sektörü gelmektedir. 
Çin’deki üretim faaliyetlerinin durdu-
rulması ve yavaşlatılması Çin odaklı kü-
resel arz-talep dengesi üzerinde daha 
önce benzeri görülmemiş bir baskı ya-
rattı. Hammadde tedariki konusunda 
dünya ekonomilerinin daha önce nis-
peten sorunsuz işleyen küresel tedarik 
zinciri sayesinde ithal girdi ihtiyaçla-
rı ile hedef pazarlarının talepleri öngö-
rülebilir ve planlanabilir iken, korona-
virüs pandemisinin getirmiş olduğu 
belirsizlik tedarik zincirinin üreticiler, 
dağıtıcılar, alıcılar, lojistik hizmet sağ-
layıcılar, depocular vb. gibi unsurlarını 
geciken sevkiyatlar, artış gösteren lojis-
tik maliyetler ve finansal mutabakatlar-
daki gecikmeler sebebiyle öngörülme-
si ve planlanması zor bir süreç ile karşı 
karşıya bıraktı.

Koronavirüs pandemisine yönelik 
alınan karantina ve sokağa çıkma ya-
sakları gibi önlemler ile birlikte virüsten 
korunma amacıyla kalabalık ve kapalı 
alanlardan kaçınan tüketiciler, pande-
mi öncesi alışveriş merkezleri, market-
ler ve perakende mağazalarına fiziki 
olarak giderek karşıladıkları ihtiyaçla-
rını e-ticaret altyapısı kullanarak gider-
meyi tercih ettiler.

E-TİCARET PAYI 
YÜKSELİŞE GEÇTİ

OECD verileri, Birleşik Krallık ve 
ABD’de perakende satışlarda e-ticaret 
payının özellikle koronavirüs pande-
misinin etkilerinin küreselleştiği 2020 
yılı başında yükselişe geçtiğini göster-
mektedir. 2019 yılının son çeyreğin-
de perakende satış içerisinde e-tica-
retin payı ABD için yaklaşık yüzde 12, 
Birleşik Krallık için ise yaklaşık yüz-
de 21 iken 2020 yılının ikinci çeyreğin-
de bu oran ABD için yaklaşık yüzde 16, 

bu yana aktif rol üstleniyor, ticare-
tin uluslararası standartlarda yapıl-
ması için ülkemizin ve sektörlerin 
yararına atılması gereken kolaylaş-
tırıcı adımlara yönelik önerilerimi-
zi sunmaya devam ediyoruz. Pande-
miyle birlikte hem ülke ekonomilerini 
koruyacak hem de ticaret ve lojistik 
akışları kolaylaştıracak bu çalışma-
ların pandeminin olumsuz etkilerini 
hafifletmede büyük rol oynayacağı 
düşüncesindeyiz. 

Bu konuyla ilgili olarak 2019 yı-
lında UTİKAD E-Ticaret Odak Gru-
bu’nun çalışmaları neticesinde ha-
zırlanan ‘Türkiye’de E-Ticaret ve 
E-İhracat Gelişim Potansiyeli ve Lo-
jistik Süreçler Raporu’nu kamuoyu 
ile paylaşmıştık. UTİKAD internet si-
tesi üzerinden dijital olarak yayınla-
nan rapor; özellikle KOBİ’lerin e-ti-
caret ve e-ihracata girişinin kolay-
laştırılması ve e-ihracatın önündeki 
engellerin aşılmasına yönelik çözüm 
önerileri oluşturmayı hedefliyordu. 
Bugün geldiğimiz noktada ise; pande-
mi sonrası gelişen dinamikler nede-
niyle UTİKAD E-Ticaret Odak Grubu 
tarafından güncellenme çalışmala-
rının sürdüğünden bahsetmek gere-
kiyor. Aynı zamanda UTİKAD olarak 
TOBB’un e-ticaret meclisinde e-tica-
ret lojistiği faaliyetleri yürüten üyele-
rini temsilen görev almakta ve çalış-
malarımızı sürdürmekteyiz.

Son olarak; Türkiye’nin konumu-
nun stratejik öneminin ve küresel 
bir hub olabilmesi için yapılması ge-
rekenlerin altını çizmeye devam ede-
ceğimizi belirtmek isterim. Sektörü-
müzün hızla dijitalleşmesi, ticaretin 
kolaylaştırılması ve tabii ki gümrük-
lerimizde küresel entegrasyonun ta-
mamlanması için fikirlerimizi ve pro-
jelerimizi kamuya iletmeyi sürdüre-
ceğiz.

LOJİSTİKTE DİJİTALLEŞME VE E-TİCARET 
Koronavirüs pandemisine yönelik alınan karantina ve sokağa çıkma 
yasakları gibi önlemler ile birlikte virüsten korunma amacıyla kalabalık ve 
kapalı alanlardan kaçınan tüketiciler, pandemi öncesi alışveriş merkezleri, 
marketler ve perakende mağazalarına fiziki olarak giderek karşıladıkları 
ihtiyaçlarını e-ticaret altyapısı kullanarak gidermeyi tercih ettiler.

EMRE ELDENER 

UTİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı

LOJİSTİK | ANALİZ
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E-TİCARETTE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ 

E-ticarette lojistik sürecin maliyetleri de artıyor. Bu 
sebeple, lojistik sürecinde hem depo ve çalışan personel 
maliyetlerini hem de tedarikçilerle olan anlaşmaları ve 
bunların maliyetlerini kontrol altında tutmak önemli.

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ

Lojistik Danışmanı

LOJİSTİK | ANALİZ

E
-ticaret, 1995 yılından sonra 
internet kullanımının art-
masıyla ortaya çıkan, tica-
retin elektronik ortamda 

yapılması kavramıdır. Ürün ve hiz-
metlerin üretim, tanıtım, satış, sigor-
ta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bil-
gisayar ağları üzerinden yapılması-
dır. E-ticaret, ticari işlemlerden biri 
veya tamamının elektronik ortam-
da gerçekleştirilmesidir.

Global ölçekte sürekli büyüyen 
bir pazar olan E-ticaret, lojistik yö-
netimi, ürünlerin taşınması, envan-
terlerinin tutulması, stok durumu-
nun kontrol edilmesi, depolanması 
ve bu süreçlerin takip edilmesi, pa-
ketlenme sürecinin izlenmesi, depo 
ve ürün takip maliyetlerinin kontrol 
edilmesi ve ürünlerin müşterilere 
ulaştırılması gibi bazı ana madde-
lerden oluşur. 

E-ticarette lojistik sürecin maliyet-
leri de artmaktadır. Bu sebeple, lojis-
tik sürecinde hem depo maliyetlerini 
hem çalışan personel maliyetlerini 
hem de tedarikçilerle olan anlaşma-
ları ve bunların maliyetlerini kontrol 
altında tutmak önemlidir. Bu sebeple 
de kendi depolarını kurmak yerine 
firmalar kimi zaman tedarikçilerin 
depolarından yararlanarak, ürünle-
rini doğrudan bu firmalar üzerinden 
müşterileriyle buluşturabiliyorlar. Bu 

nedenle de çok satan ürün gamla-
rında, firmalar kendi stoklarını tu-
tarak hem kontrolü sağlıyor hem 
de daha hızlı gönderilerle müşte-
ri memnuniyetini artıracak çalış-
malar yapabiliyor. E-ticaret lojisti-
ğinde ürün yönetiminin doğru ya-
pılmaması ve ürünün tedarikinden, 
müşteriye ulaşana kadarki sürecin 

iyi yönetilmemesi uzun vadede e-ti-
caret firmalarına zarar verecektir.

E-ticarette ürün sayısının ve ka-
tegorilerinin artması da doğal ola-
rak stok takibini ve teslimatı zor-
laştırmaktadır. Bu nedenle de oto-
masyon yazılımlarını kullanmak ve 
depo yönetiminde raf düzenlerini iyi 
bir şekilde hazırlamak önemli bir rol 
oynamaktadır. Otomasyon yazılım-
ları e-ticaret sitesi üzerinde görü-
len ürün stok sayılarıyla, depoda bu-
lunan ürünler arasında bir koordi-
nasyon sağlar ve ürün takiplerinin 
daha kolay bir şekilde yapılmasını 
sağlamaktadır. 

E-ticaret olmazsa olmaz olarak 
nitelendirdiğimiz, hepimizin haya-
tına bir şekilde giren kritik bir faa-
liyet alanı olmuştur. E-ticaretin öne-
mi son zamanlarda tüm dünyanın 
maruz kaldığı COVID-19 salgını dö-
neminde daha net bir şekilde orta-
ya çıkmıştır. Bu önem rakamlara da 
yansıyarak düşüncemizi netleştir-
miştir. Türkiye’nin e-ticaret hacmi-
nin 2020 yılın ilk 6 ayında geçen yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
yüzde 64 artmıştır. 

Tüm dünyanın zorluklarla müca-
dele ettiği dönemde, yeni normalleş-
me sürecinde e-ticaret tamamen ha-
yatımızın vazgeçilmezi olmuştur ve 
artarak devam edecektir.
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BELKIS ÖNEL

İstanbul Esenyurt 
Üniversitesi Dış Ticaret 

Programı Öğretim Görevlisi

K
arayolu taşımacılığı, yükle-
rin bir noktadan başka bir 
noktaya güvenli, ekonomik 
ve hızlı bir şekilde hareketi-

ni mümkün kılan bir ulaşım türüdür. 
Özellikle kısa mesafeli taşımalar söz-
konusu olduğunda karayolu lojistiği, 
diğer taşımacılık türlerine göre daha 
ekonomik olmaktadır. Bu nedenle lo-
jistik sektöründe sıklıkla tercih edi-
len bir taşıma modelidir. Ancak zorlu 
rekabet şartları ve petrol fiyatlarının 
artmasından kaynaklanan maliyetler 
sektörde bazı zorlukları da beraberin-
de getirmektedir. Bu zorluklara karşı-
lık karayolu taşımacılığı diğer taşıma-
cılık türlerine oranla daha esnek bir 
yapıya sahip olması, yükleme ve bo-
şaltma işlemlerinin daha kolay ger-
çekleşmesi, diğer taşıma türlerine ta-
mamlayıcı olarak destek vermesi gibi 
birçok avantaja sahiptir.

Karayolu taşıma sistemleri; ulaştır-
ma politikaları, teknoloji, bilgi ve ileti-
şim, lojistik ve hizmet uygulamaların-
dan meydana gelmektedir. Bu sistemler 
ekonomik ve sosyal faktörler, müşte-
riler ve yasal çevre ile etkileşim halin-
dedir.  Karayolu taşımacılık sektörün-
de güzergahlar, terminaller, sınırlar, 
gümrükler, geçiş noktaları ve araçlar 
etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda 
kara yolu taşıma sistemleri öncelikli 
olarak ekonomi, teknoloji ve iletişim 
gibi dış faktörlerden önemli derece-
de etkilenmektedir.

Karayolu taşımacılığının ülkemiz-
deki gelişimine baktığımızda 1950’li 
yıllarda ulaştırma politikalarına bağ-
lı olarak önem kazandığı ve destek-
lendiğini görüyoruz. Günümüzde ise 
karayolu taşımacılığı yüzde 90 gibi bir 
oranla toplam taşımacılık içinde önem-
li bir paya sahiptir. Ülkemizin coğrafi 

yapı yönünden sahip olduğu özellik-
ler, batı ve doğu arasında bir köprü 
görevi görmesi, transit taşımacılıkta 
elverişli olması karayolu taşımacılığı 
sektörünün daima ön plana çıkma-
sını sağlamıştır. Karayolu taşıma-
cılığı ülkemizde olduğu gibi bir çok 
ülkede de taşımacılık modları ara-
sında en büyük paya sahip taşıma-
cılık türüdür. Tercih edilmesindeki 
en büyük etken ise başlangıç nok-
tasından bitiş noktasına aktarma-
sız ve hızlı taşıma gerçekleştirme 
olanağına sahip olmasıdır. 

Bu taşımacılık modelini yük ve 

yolcu taşımacılığı olmak üzere iki 
kategoride sınıflandırabiliriz. Karayo-
lu yük taşımacılığı, taşımacı ile gön-
derici arasında yapılan sözleşmeye 
istinaden, yükün belirli bir ücret kar-
şılığında bir noktadan diğer nokta-
ya taşınması olarak tanımlanabilir. 
Uluslararası karayolu yük taşımacı-
lığı ile diğer taşıma şekillerini karşı-
laştırdığımızda karayolu taşımacı-
lığının bazı üstün yönleri olduğunu 
görüyoruz. Örneğin kapıdan kapıya 
terimi ile yükün aktarmasız taşın-
ması ve eşyaların sadece yükleme 
ve boşaltma yerlerinde elleçlenme-
sine imkan sağlamaktadır. Bunun-
la beraber eşyalarda oluşabilecek 
hasar seviyesini en aza indirmek-
tedir. Taşıma kapasitesi açısından 
ise deniz ve demir yolu araçlarına 
göre daha küçük kapasiteli olması 
daha esnek hareket etmesini sağ-
lamaktadır. Karayolu yük taşımacı-
lığı demir, deniz ve hava yolu taşı-
macılık türlerine göre daha az yatı-
rım maliyeti gerektirmekle birlikte 
daha düzenli daha sık sefer yapma 
imkanı sağlamaktadır. Karayolu yol-
cu taşımacılığı ise yük taşımacılığın-
da olduğu gibi, daha az yatırım ma-
liyeti, güzergahın belirlenmesindeki 
esneklik gibi nedenlerle öne çıkan 
bir taşımacılık türüdür. 

Lojistik firmalar açısından kara-
yolu taşımacılık sektörünü ele aldı-
ğımızda, özellikle iyi müşteri ilişkileri 
ve taşıma organizasyonu açısından 
etkin olarak rol aldıklarını söyleye-
biliriz. Müşterileri ile birebir bağlantı 
kuran lojistik firmaları, müşterileri 
için en ideal çözüm yolu yaratabi-
lir. Taşıma organizasyonunu gerçek-
leştirirken yüksek kalitede taşıma 
hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

KARAYOLU, LOJİSTİKTE EN 
BÜYÜK PAYA SAHİP 

Karayolu taşımacılığı ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede taşımacılık 
modları arasında en büyük paya sahip taşımacılık türü. Tercih 
edilmesindeki en büyük etken, başlangıç noktasından bitiş noktasına 
aktarmasız ve hızlı taşıma gerçekleştirme olanağına sahip olması. 
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LOJİSTİK  | YENİAY LOJİSTİK

“DENİZ KARGO TAŞIMACILIĞINDA 
ATILIM YAPIYORUZ”

Yeniay Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Önder, “Hava taşımacılığında 
ilk 10 acente içinde yer alıyoruz, gemi taşıma talepleri ile atılıma geçtik. Deniz 

kargo taşımacılığı alanındaki talepleri değerlendirip ekibimizi bu anlamda 
genişlettik. Bu planlama ile yüzde 25 oranında büyümeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

YENİAY LOJİSTİK AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN ÖNDER:

Y
eniay Lojistik AŞ Yönetim Kurulu 
Üyesi Nermin Önder, IATA acente-
si olarak uluslararası hava taşı-
macılığı hizmeti verdiklerini söyle-

di. Denizyolu kargo taşımacılığı alanında da 
hızlı adımlarla yol aldıklarını belirten Ner-
min Önder, “Bunun yanında proje TIR ta-
şımacılık hizmeti veren firmamız son ola-
rak elektronik ticaret  gümrük beyanname-
si (ETGB) yetki belgesi alarak hava ve kara 
hızlı kargo taşımacılık hizmetlerini de sun-
maya başladı” dedi. 

Pandeminin lojistik sektörüne etkilerini 
değerlendiren Nermin Önder, “Özellikle yurt-
dışında bir partneriniz ya da acenteniz var-
sa pandemi sürecinde işlerinizin artmasına 
ciddi katkı sağladı. Müşterilerin taleplerini 
iyi anlayıp, çözümler bularak, dönüş yapan-
lar kazandı, elbette ki sorunlar her daim var. 
Uçak seferlerinin çoğu iptal oldu, anlık ip-
taller dahi olabildi bu süreçte. Bütün bunla-
rı müşteriye olumlu duruma getirerek yan-
sıtanlar bu süreçte kazandı. Yeniay Lojistik 
olarak pandemi sürecinde müşterilerimizin 
beklenti ve talepleri doğrultusunda hizmet-
lerimizi geliştirdik. Tecrübe ve bilgi birikimi 
olan ekibimizle olumsuz koşulları, kazançlı 
hale çevirmeyi başarabildik” diye konuştu. 

Sivil havacılık sektörünün 2020 yılında 
yüzde 28 oranında daraldığını kaydeden Ner-
min Önder, “Yeniay Lojistik olarak hava taşı-
ma potansiyelimiz geçen yıllara oranla aynı 
seviyede kaldı. Pandemi döneminde özellikle 

hava ve deniz taşımacılığı çok fazla ön plana 
çıktı. Bu bağlamda deniz kargo iş hacmin-
de artışlar oldu. Yeniay Lojistik olarak deniz 
kargo taşımacılığı alanında atağa geçtik ve 
kadromuzu genişlettik. Ana işimiz hava ta-
şımacılığı, Türkiye’de gerçekleşen hava taşı-
ma potansiyelinde ciddi paya sahibiz. Ama-
cımız bunu daha da yukarıya çekebilmek. 
Deniz kargo taşıma taleplerinin artması bu 
yönde bizi hızlandırdı, 2021 yılında ciddi bü-
yüme bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Uluslararası karayolu taşımacılığı hizmet-
lerinin proje olarak gerçekleştirdikleri bir 
alan olduğunu belirten Nermin Önder, “Ge-
len her türlü projeyi yurtiçi ve yurtdışı kara 
taşıması olarak gerçekleştirebiliyoruz. Bu 
alanda gelen iş talepleri doğrultusunda iler-
leyeceğiz. Buna ek olarak 2020 yılında elekt-
ronik ticaret gümrük beyannamesi (ETGB) 
belgesi aldık. Bu hizmetimizi hızlandırma-
yı planlıyoruz” dedi.

Nermin Önder, hedefleri ve yatırım planları 
hakkında da şunları söyledi: “Hava taşımacılı-
ğında yurtdışı acentelerimiz ile iş birliktelikle-
rini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle belirtmek 
isterim ki, sadece yurtiçi kendi öz müşterile-
rimizle belli büyüme gerçekleştiren bir firma-
yız. Yurtdışından gelen acente ve partner tek-
liflerini hızla değerlendireceğiz. Deniz kargo 
taşımacılığı alanındaki talepleri değerlendirip 
ekibimizi bu anlamda genişlettik, bu alanda-
ki adımlarımızı hızlandıracağız. Bu planlama 
ile yüzde 25 oranında büyümeyi amaçlıyoruz.”

NERMİN ÖNDER: “Gelen her türlü projeyi yurtiçi ve 
yurtdışı kara taşıması olarak gerçekleştirebiliyoruz. 
Bu alanda gelen iş talepleri doğrultusunda 
ilerleyeceğiz. Buna ek olarak 2020 yılında 
elektronik ticaret gümrük beyannamesi (ETGB) 
belgesi aldık. Bu hizmetimizi hızlandırmayı 
planlıyoruz.”

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE UTİKAD EKİBİNDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”
‘Geçmişten Geleceğe UTİKAD’ ekibiyle ilgili konuşan Nermin Önder, “Bu ekibe dahil olmaktan ve bu ekipteki çok değerli meslektaşlarımı tanımaktan dolayı gerçekten 

çok mutluyum. Sektörde yapılacaklar konusunda her biri çok istekli. Her toplantıda hedeflerimize bir yenisini ekliyoruz. Çünkü her birimiz bu konuya odaklandık. Bunu 
çok takdir ediyorum. Ekiptekiler, her bir kararı oylayıp, şahane bir demokrasi ile kararlar çıkarıyoruz. Üyelerimiz, ‘Geçmişten Geleceğe UTİKAD’ ekibi ile tek ses olacak. 

Eğitim konusundaki hedeflerimizi, gelişen dünyaya lojistiğin uyumu (drone ile yük taşımacılık mevzuat ve yetki belgeleri) ve üyelerimize daha fazla dokunabilmeyi 
önemsiyorum” dedi.
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LOJİSTİK  | SGS TRANSİTNET

S
GS TransitNet Genel Müdürü Mine 
Kaya, 19 ayrı ülkede kendi temina-
tını kullanan ve alanında bu şekilde 
kapsamlı hizmet sunan ilk ve tek 

kuruluş olduklarını söyledi. SGS TransitNet 
olarak, ulusal ve uluslararası tüm taşıma-
lar için teminat verdiklerini belirten Mine 
Kaya, “AB ve Türkiye transit rejimlerinde T1/
T2 ve TR beyanlarınızı, TIR ön bildirim be-
yanlarınızı ve ENS beyanlarınızı sunmanızı 
sağlayan güvenli, çok lisanlı ve web taban-
lı bir uygulama. Şu anda 500’den fazla fir-
ma bizim müşterimiz, sistemimizi kullanı-
yor ve 19 ülkede bizzat SGS TransitNet ola-
rak kendi teminatlarımızla varız. Bu sayede 
müşterilerimiz hem daha hızlı taşıma ger-
çekleştiriyorlar hem de maliyetlerde ciddi 
avantajlar elde ediyorlar” dedi.

“PROFESYONEL BİR 
EKİBE SAHİBİZ”

Gerek operasyonel ve pazarlama faaliyet-
leri gerekse oluşturulan beyanların takibi için 
ayrı ayrı hizmet veren profesyonel bir ekibe 
sahip olduklarını ifade eden Mine Kaya, “SGS 
TransitNet olarak, hem yurt içinde hem de 
yurt dışındaki ofislerde personellerimizle sü-
rekliliği sağlama çabasındayız. Belirli bir tec-
rübeye sahip ekip, hizmet kalitesini artıran 
en önemli etkenlerden biridir. Bu sayede sis-
temimizi kullanan taşımacı firmalar bilgili ve 
tecrübeli bir ekibin desteğini daima yanların-
da hissediyor ve bunun güveni ile taşımalarını 

gerçekleştiriyorlar. Hizmet kalitemizde dik-
kat etmiş olduğumuz unsurlardan bir diğeri 
ise, kolay ulaşılabilirlik. Bunun yanı sıra sis-
teme kabul için taşımacıdan banka teminat 
mektubu, senet gibi maliyet oluşturacak bel-
gelerin istenmemesiyle ve taşınan ürünün 
vergilerinin tamamıyla teminat altına alın-
ması sayesinde gümrüğe ilave teminat ve-
rilmesi veya gümrük eskortu/kolcu gibi yan 
hizmetlerden kurtulma imkanları sağlama-
sı ile sunmuş olduğumuz mali faydalarla da 
fark yaratıyoruz. Ayrıca taşımacı firmalara 
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, ko-
laylık ve güven” diye konuştu. 

“CİDDİ TASARRUFLAR 
ELDE EDİLİYOR”

Lojistik sektöründe dijital dönüşümün en 
güzel örneğinin eski konvansiyonel kağıt sis-
temlerinden elektronik beyannamelere ge-
çiş olduğuna dikkat çeken Mine Kaya, “Ulus-
lararası taşımaların büyük bir bölümü kağıt 
belgelerle yapılırken günümüzde artık eski 
belgeler yerini elektronik transit beyanna-
melere bırakmış bulunuyor. Bu sayede taşı-
macılarımız kağıt belgelerin temini, yeterli 
miktarda stoklarda tutulmasının ve işlemler 
bittikten sonra kağıt ortamda geri gönderil-
mesi gibi bürokratik süreçlerle uğraşmaktan 

kurtulmuş durumda. Dijitalleşmenin getir-
diği tasarruf ve operasyonel kolaylıklardan 
büyük ölçüde yararlanır hale gelindi. Bugün 
artık tüm veriler elektronik ortamda pay-
laşılıyor ve beyannameler yine elektronik 
ortamda hazırlanıyor. Hem zamandan hem 
de kağıt maliyetinden ciddi tasarruflar elde 
ediliyor” şeklinde konuştu.  

“HEDEFLERİMİZE ÇOK YAKIN 
BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ”

Mine Kaya, kısa ve uzun vadedeki hedef-
lerini ise şöyle özetledi: “2020 yılı olağan dışı 
durumların yaşandığı bir sene olmasına 

rağmen belirlenen hedeflere çok yakın bir 
şekilde ilerliyoruz. Pandemi sonrası 2021 yı-
lında yine sektör ile birlikte yükseliş yaşa-
yacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca, yine sek-
törümüze katma değer yaratacak projeleri-
miz üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
2021 yılında bunları da devreye alacağız.” 

Mine Kaya, “Ağustos ayı ortasından bu 
yana Schengen ve bazı diğer ülkelerde sü-
rücülerimiz için vize hizmeti vermeye baş-
ladık. Ayrıca TransitNet arayüzü üzerinde 
bazı çalışmalar yapıyoruz. Böylece firma-
lar gerekli dokümanları sisteme yükleye-
rek bize ulaştırabilecekler” dedi. 

“SÜRÜCÜLERİMİZ 
İÇİN VİZE HİZMETİ 

VERMEYE BAŞLADIK”
SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “Ağustos ayı 
ortasından bu yana Schengen ve bazı diğer ülkelerde 

sürücülerimiz için vize hizmeti vermeye başladık. Ayrıca 
TransitNet arayüzü üzerinde bazı çalışmalar yapıyoruz. 
Böylece firmalar gerekli dokümanları sisteme yükleyerek 

bize ulaştırabilecekler” dedi.

SGS TRANSİTNET GENEL MÜDÜRÜ MİNE KAYA:

MİNE KAYA: “SGS TransitNet’in 
kurumsal kimliği için en 
uygun kavramlar hız, 
ulaşılabilirlik, izlenilebilirlik, 
tasarruf, kolaylık ve güven.”
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G
alata Taşımacılık Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı ve CEO’su 
Vittorio Zagaia, Galata Taşımacı-
lık olarak karayolu, havayolu, de-

nizyolu, intermodal taşımacılık ve ulusal ta-
rafta lojistik ve dağıtım hizmetlerini 5 şube 
ve 200’ün üzerinde profesyonel bir kadroy-
la yıllık 100 binin üzerinde yük kapasitesi ile 
müşterilerine ulaştırdıklarını söyledi. 

Pandemi sürecinde lojistik sektörünün her 
şartta sürdürülebilirliği ve hayatımızdaki ye-
rinin ne derece önemli olduğunun sınavını 
verdiğini belirten Vittorio Zagaia, “Bir kaç sene 
önce başlattığımız teknolojik dönüşüm ve di-
jitalleşme, pandemi dönemini sürdürülebi-
lir bir şekilde yönetebilmiş olmamızda kilit 
bir rol oynadı. Çünkü biz ofislerimizi Mart 
2020 itibariyle evden çalışma modeline ge-
çirdik ve bu çalışma sistemini halen devam 
ettiriyoruz” dedi.

“17 ÜLKEDE HİZMET VERİYORUZ”
Galata Taşımacılık’ın sektörün karayolu ile 

düzenli ve haftalık olarak hem ithalat hem de 
ihracatta en fazla ülkeye hizmet veren şirketi 
olduğunu kaydeden Vittorio Zagaia, “Pande-
mi döneminde eklediğimiz Çekya ile şu anda 
düzenli olarak hizmet verdiğimiz ülke sayısı 
17. Afrika kıtasında Fas ve Tunus, Avrupa’da 
ise Italya, Almanya, Isviçre, Ispanya, Portekiz, 

Fransa, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Bel-
çika, Litvanya, Estonya, Latvia, Romanya ve 
Çekya” şeklinde konuştu.

Vittorio Zagaia, Galata Taşımacılık’ın he-
deflerini ise şöyle özetledi: “Büyüme strate-
jilerimizin başında Türkiye’deki ofis sayımızı 
artırmak ve kapsama alanımızı genişletmek 
var. Diğer bir ağırlık verdiğimiz bölümümüz 
de ulusal lojistik. Uluslararası kara, hava, de-
niz ve internodal taşımacılıkta geldiğimiz se-
viyeyi ulusal lojistik tarafında da yakalamak 
istiyoruz. 2020 yılında tüm bu yatırımların 
sürdürülebilir bir şekilde operasyonlarımı-
za dahil olması sürecini yönettik. Bu sene iti-
bariyle ilk 3 ayı gözlemledikten sonra tüm bu 
yatırımların sağlıklı bir şekilde işlemesinin 
yanısıra, birkaç sene önce Tunus’ta yaptığı-
mız ilk yatırımla Afrika açılımımızı da devam 
ettirme niyetindeyiz.”

“DİJİTALLEŞME İLE PANDEMİ DÖNEMİNİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETTİK”

GALATA TAŞIMACILIK YÖNETİM KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI VE CEO’SU VITTORIO ZAGAIA:

Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Vittorio Zagaia, “Bir kaç 
sene önce başlattığımız teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme, pandemi dönemini sürdürülebilir 

bir şekilde yönetebilmiş olmamızda kilit bir rol oynadı” dedi.

VITTORIO ZAGAIA: “Büyüme stratejilerimizin 
başında Türkiye’deki ofis sayımızı artırmak ve 
kapsama alanımızı genişletmek var. Diğer bir ağırlık 
verdiğimiz bölümümüz de ulusal lojistik.”

“HEDEFİMİZ LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN SESİNİN DAHA GÜR ÇIKMASI”
Geçmişten Geleceğe UTİKAD ekibinin, yıllarını bu sektöre vermiş kıymetli iş insanlarından oluşan bir grup olduğunu ifade eden Vittorio Zagaia, “Hepimiz uzun yıllardır 
UTİKAD üyesiyiz ve kimimiz geçmiş dönemde yönetimde yer aldı, bir çoğumuz da çalışma gruplarında. Galata Taşımacılık olarak 1998 yılından bu yana sektörümüzün 

çatı derneği olan UTİKAD’ın üyesiyiz ve üst düzey şirket yöneticilerimiz çok uzun yıllardır hemen hemen her çalışma gruplarında yer alıyorlar. Hedefimiz ülkemizin 
gelişmesinde belki de en kilit rolü oynayan sektörümüzün her açıdan daha da kuvvetlenmesi, her bir üyesinin temsil edilmekten ve üye olmaktan gurur duyduğu 
bir UTİKAD ile sektörümüzün sesinin daha gür çıkması. Sektörümüzün ülke ekonomisine yarattığı katma değerin stratejik bir konumlandırmayla öne çıkması ve 

desteklenmesini sağlamak istiyoruz. Çok hedefimiz var ve UTİKAD tarihinde bir ilki yaparak hepsini daha yola çıkarken oluşturduğumuz web sitemiz ve sosyal medya 
platformlarında şeffaf bir şekilde aylar önce tüm UTİKAD üyelerinin ulaşabileceği şekilde paylaştık ve hatta çalışmalarımıza başladık” dedi.

*Bu içerik 2021 Lima Lojistik mottosundan ilham alınarak oluşturulmuştur.

rakamlarını açıkladı. İhracat, ağustosta 

büyük kısmı da buradan kaynaklandı. 

da buradan kaynaklandı. İthalat, altın 

karşılama oranı da yüzde 82.9’a çıktı. 

kağıt-orman, hububat ve meyvesebze 

salgının damga vurduğu 

daha kanıtlayan Türk hazır 

de salgınla mücadele eden 

tam bu süreçte artan maske 

karşılayarak hem salgınla 
mücadeleye katkı sunmak 

karşıladık. Sektörün erken 
davranmasına rağmen 

başlandığını aktaran Gültepe, 
“Eğer daha hızlı hareket 

salgınının uluslararası alanda yaratmış 
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LOJİSTİK  | LİMA LOJİSTİK

L
ima Lojistik’in 2013 yılında 4 ortak 
tarafından Bursa’da kurulduğunu 
belirten Lima Lojistik Kurucu Or-
tağı Cenker Ural, geçen yıl açılı-

şını gerçekleştirdikleri İtalya Milano ofis-
leriyle Türkiye’nin hizmet ihracatına kat-
kı sağladıklarını söyledi. Lima markasıyla 
yüzde 100 yerli sermayeli firma olarak lo-
jistik sektöründeki faaliyetlerine devam et-
tiklerini kaydeden Cenker Ural, “Küresel fir-
ma olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
İtalya’daki ofisimizle ülkemize döviz kazan-
dırıyoruz. Otomotiv sektörüne yönelik kat-
ma değerli yeni servislerimizle İtalya-Tür-
kiye ve Türkiye-Avrupa hava kargo trafiği-
ni yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının 
olumsuz etkilerine rağmen çift yönlü olarak 
hızlandırıyoruz” diye konuştu.

Havayolu alanında başta otomotiv sek-
törü olmak üzere tekstil, yaş meyve sebze 
ve medikal sektörlerindeki önemli kuruluş-
larla yaptıkları anlaşmaların büyümeleri-
ne katkı sağladığını söyleyen Cenker Ural, 
“Türkiye’de adından söz ettiren büyük ku-
ruluşlarla yüksek hacimli kontratlar imza-
ladık. Dünyanın neresinde üretilirse üretil-
sin tüm otomotiv yedek parçaları, kumaşlar, 
gıda ürünleri, medikal malzemeler ve her 
sektörün ihtiyaç duyabileceği üretim mal-
zemeleri 24 saatten daha kısa bir sürede 

müşterilerimize ithalat ve ihracat servis-
lerimizle ulaşıyor” dedi.

“OTOMOTİV VE MEDİKAL ÜRÜN 
LOJİSTİĞİNDE İDDİALIYIZ”

Covid-19 salgınının sivil havacılık sektö-
rüne etkilerini değerlendiren Cenker Ural, 
“Türk havacılık sektörü, pandemiden en faz-
la etkilenen sektörlerden birisi oldu. Salgın 
nedeniyle tüm dış hat yolcu uçuşları uzun 
süre iptal oldu ve hava kargo taşımacılığın-
da kullanılan uçakların optimizasyonların-
da sıkıntılar yaşandı. Uçakların büyük bölü-
mü Türkiye’nin muhtelif havalimanlarında 
park haline çekildi ve her zaman hareketli 
olan havalimanlarında alışık olmadığımız 
görüntüler ortaya çıktı” şeklinde konuştu. 

Havayolu, denizyolu, karayolu, fuar lojistiği, 
proje taşımaları ve uluslararası hızlı kurye ta-
şımacılığı alanlarında hizmet verdiklerini be-
lirten Cenker Ural, bu yıl e-ticaret lojistiğinde 
iddialı bir konuma gelerek KOBİ’lere destek 
olmayı hedeflediklerini ifade etti. Cenker Ural, 
2021’de hizmetleri arasına e-ticaret lojistiği-
ni eklemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

“İTALYA OFİSİMİZLE TÜRKİYE’NİN HİZMET 
İHRACATINA KATKI SAĞLIYORUZ”

Lima Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, 2020 yılında İtalya’nın 
Milano kentinde ofis yatırımı yaptıklarını söyleyerek, bu yatırımla 

Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağladıklarını ifade etti.

Sektörde araç ve depolama tesisi yatırımı yapmadan 
sadece insana ve projeye yatırım yaptıklarını 
söyleyen Cenker Ural, Bursa merkezli olarak 
çıktıkları yolda 8 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde 
İstanbul, İzmir, Eskişehir, Balıkesir ve Denizli’de 
ofisler açtıklarını dile getirdi. 

LİMA LOJİSTİK KURUCU ORTAĞI CENKER URAL:

UTİKAD ÇATISI ALTINDA ‘GEÇMİŞTEN GELECEĞE, BİRLİKTE EL ELE’
Türk lojistik ve taşımacılık sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD’ın yönetimine aday olduklarını belirten Cenker Ural, UTİKAD tarihinde ilk defa mevcut yönetim kadrosunda 

yer almayan bir ekiple hedeflerini gerçekleştirmek ve başarılı olmak üzere yola çıktıklarını söyledi. “Bugüne kadar yapılanların değerini biliyoruz. Geçmişte UTİKAD 
için görev yapan her bir kişiye gönülden teşekkür ediyor ve ‘Geçmişten Geleceğe, Birlikte El Ele’ yaklaşımıyla derneğimizi daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. 

UTİKAD’ın genç üyeleriyle tecrübeli üyelerinin bir araya gelmesini sağlayacak ortamların yaratılması önceliğimizdir” diyen Ural, üyeleriyle daha fazla iletişimde olan 
bir UTİKAD yönetimi oluşturmanın ana hedefleri olduğunu ifade etti. UTİKAD’ın halen sadece 17 ilde üyesi bulunduğuna dikkat çeken Ural, “Samsun, Trabzon, Kars 
ve benzeri liman ve demiryolu illerimizde üyemiz olmadığı görülüyor. Başta bu 3 ilimiz olmak üzere derneğimizde temsil edilen il sayısını artırmayı hedefliyoruz. 
Ülke genelinde bugün İzmir ve Mersin’de toplam 2 adet olan temsilcilik sayımızı, Kocaeli, Ankara, Bursa’yı ekleyerek 5’e çıkarmayı planlıyoruz. Temsilcilerimizin 

bölgesindeki üyelerle sürekli iletişimde olmasını, problemleri tespit ederek çözüme ulaştırmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.
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S
arp Intermodal CEO’su Onur Ta-
lay, denizyolu (Ro-Ro), demiryolu 
ve karayolunu birbirine entegre 
ederek intermodal taşımacılık hiz-

meti verdiklerini belirtti. 45’lik konteyner, 
Swap Body, Isotank, askılı konteyner, ten-
teli ve askılı dorsenin en çok kullandıkla-
rı ekipmanlar arasında yer aldığını söyle-
yen Onur Talay, “Her yük çeşidine uygun 
ekipmanımız bulunuyor. Ekipman havuzu-
muzun genişliği, her sektörden müşterile-
rimize daha ulaşılabilir ve yönetilebilir bir 
lojistik operasyon süreci sunuyor. Tamamı 
özmal olan ekipman ve araçlarımız sayesin-
de, operasyonun başlangıç aşamasından bi-
tişine dek kesintisiz ve kontrol edilebilir bir 
hizmet sunabiliyoruz” dedi. 

Farklı yüklere uygun ekipmanları saye-
sinde birçok sektöre hizmet verebildikle-
rine değinen Onur Talay, “Ağırlıklı olarak 
kimya&petrokimya, gıda, tekstil, FMCG ve 
otomotiv sektörlerine yönelik taşımalar ya-
pıyoruz. Geniş ekipman seçeneklerimiz, öz-
mal araçlarımız, karayolu taşımalarını ken-
di araçlarımızla yapıyor olmamız, yurtdışı 
iş ortaklarımız, müşteri odaklılığımız, tek-
nolojik altyapımız gücümüzü ortaya çıka-
rırken, aynı zamanda bizi ayrıcalıklı kılıyor. 
Hizmetlerimizin odağında ihracat ve ithalat 
yapan tüm şirketlere ekonomik, sürdürebi-
lir ve çevreci bir taşıma modeli sunmak var. 
Bunu, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, taşıma-
lar ve gelecek planlamalarımızla yüksek ka-
litede sürdürmeye devam ediyoruz. Her yıl 

düzenli büyüme kaydediyoruz” diye konuştu.
Avrupa içi pazarda her geçen gün etkin-

liklerini artırdıklarına dikkat çeken Onur Ta-
lay, “2014 yılında İtalya’da Sarp Intermodal 
SRL adıyla hizmet vermeye başladık. Ardın-
dan 2018 yılında Bulgaristan’da Sarp Inter-
modal Bulgaria, 2019 yılında da Almanya’da 
Sarp Intermodal GmbH şirketlerimizle faa-
liyet göstermeye başlamıştık. Bu şirketler 

sayesinde Avrupa’nın önemli intermodal ta-
şımacılık şirketlerinden biri haline geldik. 
Türkiye içindeki büyümemizi Avrupa’da da 
yakalamak için çalışıyoruz. 2021 yılında Av-
rupa dışı pazarlarda da yatırımlar planlıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

“YATIRIMLARIMIZA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Onur Talay, sözlerine şöyle devam etti: 
“Sarp Intermodal olarak pandemi dönemin-
de de operasyonlarımız, kesintisiz şekilde 
devam etti. Müşterilerimize sunduğumuz 
transit süreler içerisinde teslimatlarımızı 
aksatmadan gerçekleştirdik. Taşımalarımız 
bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı. Yeni çeki-
ci ve ekipman yatırımları yaptık. 2021 yılın-
da da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ekono-
mik ve sektörel gelişmeleri yakından izleye-
rek ithalat ve ihracatçılarımıza intermodal 
taşımacılığın avantajlarını sunmaya devam 
edeceğiz.”

“TÜRKİYE’DE INTERMODAL 
TAŞIMACILIKTA AKLA GELEN İLK ŞİRKETİZ”

SARP INTERMODAL CEO’SU ONUR TALAY:

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, “Kurulduğumuz günden bu yana artan 
iş hacmimiz ve gerçekleştirdiğimiz büyüme odaklı yatırımlarla günümüzde, 
Türkiye’de intermodal taşımacılık denildiğinde akla gelen ilk şirketiz” dedi. 

ONUR TALAY: “2021 yılında yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Ekonomik ve sektörel gelişmeleri 
yakından izleyerek ithalat ve ihracatçılarımıza 
intermodal taşımacılığın avantajlarını sunmaya 
devam edeceğiz.”

“UTİKAD İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”
Geçmişten Geleceğe UTİKAD ekibi olarak, UTİKAD’ın 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yönetime aday olduklarını söyleyen Onur Talay, “Mart ayında 

gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul sonrasında sektörümüz için koyduğumuz hedeflerimizi bir an önce hayata geçirmek ve UTİKAD’ı daha ileriye taşımak istiyoruz. 
Bu kapsamda UTİKAD üyeleri ile pandemi koşullarına uygun olarak düzenli şekilde bir araya geliyoruz. Sorunlarını, sektöre dair beklentilerini dinleyerek hedeflerimizi 

anlatıyoruz. Geçmişten Geleceğe UTİKAD ekibi olarak eğitimden sektörel düzenlemelere, uluslararası temsiliyetten lojistik maliyetlerin düşürülmesine ve kadın iş 
gücünün artırılmasına kadar birçok konuda hedeflerimizi açıkladık. Ekibimiz için oldukça aktif ve verimli geçen bu süre sonucunda inanıyoruz ki, mart ayı ile birlikte 

UTİKAD için yeni bir dönem başlayacak” dedi.

DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye 
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde 
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
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T
üm dünyayı etkisi altına alan Yeni 
Tip Koronavirüs (COVID-19) salgı-
nında tüketicilerin e-ticarete yö-
nelmesi kargo sektörünü hare-

ketlendirdi. Pandemide 2020’yi e-ticarette-
ki büyümenin de etkisiyle yüzde 60’a yakın 
bir büyüme ile kapatan MNG Kargo, 2021’in 
ilk çeyreğinde bin girişimci kurye sayısına 
ulaşmayı hedefliyor. MNG Kargo Ticari Fa-
aliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ba-
rış Kaya, pandemi sürecinde uyguladıkları 
stratejiler ve yatırım hedefleri konusunda 
Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

MNG Kargo olarak geride bıraktığımız 

2020 yılını nasıl geçirdiniz? 

2020 yılını pandemi sürecinde e-ticaret-
teki büyümenin de etkisiyle yüzde 60’a ya-
kın bir büyüme ile kapattık. 2021 yılı için de 
yüzde 40’lık bir büyüme ile 60 milyon TL’lik 
bir yatırım planımız var. MNG Kargo olarak, 
KOBİ’lerin yanında yer almayı öncelikli so-
rumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Bu 
anlamda hayata geçirdiğimiz projelerden 
biri de KOBİ Vitamin Destek Paketi oldu. Yeni 
hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile akar-
yakıttan telekomünikasyona, bankacılıktan 
sigortaya pek çok alanda firmanın yer aldı-
ğı projemizle KOBİ’lere, maliyet kalemlerin-
de tasarruf imkanı sağlamayı hedefliyoruz. 
MNG Kargo müşterisi olan bütün KOBİ’ler 
www.kobivitamin.net üzerinden katılım for-
munu doldurarak başvuru yapıyor ve ihti-
yacı doğrultusunda seçtiği firmaların sun-
duğu avantajlı fiyat ve tekliflerden yarar-
lanabiliyor.

Girişimci kurye modelimizi iki yıl önce 
hayata geçirdik ve bu dönemde de hız ka-
zandırdık. Kendi aracı ya da kiralık aracıyla 

dağıttığı kargo başına kazanç elde etmek 
isteyen herkese, MNG Kargo güvencesi al-
tında kendi işinin sahibi olma fırsatını su-
nuyoruz. Hafta sonları da dahil daha esnek 
çalışma saatlerine sahip olan girişimci kur-
ye sayımızı son dönemde yüzde 50’ye yakın 
oranda artırdık. Bünyemize kattığımız giri-
şimci kuryelerimizle etkin ve kaliteli bir hiz-
met sunarken tüm Türkiye’de istihdama da 
katkı sağlıyoruz. 

“HEDEFİMİZ BİN GİRİŞİMCİ 
KURYE SAYISINA ULAŞMAK”

2021 yılına yönelik hedefleriniz ve yeni 

yatırım planlarınız nelerdir?

Şu an 700’ün üzerinde girişimci kuryemiz 
bulunuyor, hedefimiz 2021’in ilk çeyreğinde 
bin girişimci kurye sayısına ulaşmak. Bölge-
sel küçük aktarma merkezleri gibi konum-
landırdığımız mini hublara önemli oranda 
yatırım yapıyoruz. Bu modelde kargolar va-
rış aktarma merkezinden şubeye değil mini 
huba gidiyor, burada dağıtım bölgelerine ayrı-
lıp araçlara yükleniyor. Ortalama 15-25 araç 
kapasitesine sahip Mini Hublar’da dağıtım-
lar girişimci kuryeler tarafından yapılıyor.  
Bu yıl yaklaşık 20 mini hub açılışı yaptık, he-
defimiz 2021’in ilk çeyreğinde toplamda 45 
mini hub sayısına ulaşmak.

2020 yıl sonunda Gebze ve Trakya’da bi-
rer yeni aktarma merkezi kurduk, mevcut 
aktarma merkezlerimizi daha büyük metre-
kareli alanlara taşıdık, yeni ayrıştırma sis-
temleri kurduk. Günlük kapasitemizi artır-
ma hedefimiz doğrultusunda başlattığımız 
aktarma merkezi ve teknolojik altyapı yatı-
rımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 
Yeni şube ve mini hub açılışları ile girişim-
ci kurye sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. 

Öte yandan müşteri memnuniyetini artırıcı 
yeni projeler ve teslimat modelleri üzerin-
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  

Pandemi sürecinde tüketicilerin e-ticarete 

yönelmeleri iş hacminizi ne kadar artırdı?  

Özellikle tüketicilerin e-ticarete yönelme-
si bizim de işlem hacimlerimize artış ola-
rak yansıdı. Taşıdığımız tüm kargoların içe-
risinde e-ticaret gönderilerinin payı yüzde 
50’nin üzerinde, yakın vadede e-ticaretim 
büyümesine paralel bu rakamların daha da 
artacağını öngörüyoruz. Biz de e-ticaret fir-
malarının en önemli çözüm ortaklarından 
biri olarak müşteri memnuniyeti sağlamak 
adına hizmetlerimizi çeşitlendiriyor, tekno-
loji kullanımımızla fark yaratacak projeler 
üretmeye devam ediyoruz. Kargo kabul sü-
reçleri, sorter sistemleri, last mile teslimat 
araçları, PUDO (PickUp DropOff) diye adlan-
dırdığımız müşterinin kargolarını kendile-
rinin gelip teslim aldığı, iadesini de yapabil-
diği noktaların hayata geçirilmesine yöne-
lik IT yatırımları ve iş modelleri üzerinden 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

“GÜÇLÜ BİR TEKNOLOJİ 
YATIRIMIMIZ VAR”

MNG Kargo’nun teknoloji alanında ger-

çekleştirdiği yatırımlardan söz eder misi-

niz? Bu yatırımlar işlerinize ve hizmetle-

rinize nasıl yansıyor?

Müşterilerimizin dijital ihtiyaçları tekno-
loji yatırımlarımızı şekillendiriyor. Her ne 
kadar insan emeği yoğun bir sektör olsak 
da arka planda güçlü bir teknoloji yatırımı-
mız var. Türkiye kargo sektöründe ilk Tek-
nolojik Aktarma Merkezleri ve Ar-Ge Mer-
kezi’ni kuran firmayız. Yaklaşık 70 kişiden 
oluşan Ar-Ge Merkezimizde hizmet çeşit-
liliği ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik 
operasyon teknolojileri ve yazılım teknoloji-
leri alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Özellikle last-mile olarak adlandırdığımız 
kargonun şubeden müşteriye teslim edilme-
si sürecinde dijital ihtiyaçlar belirleyici oluyor. 
Last-mile sürecinin müşteri açısından şeffaf, 
zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesi için 
online kanallar olarak adlandırdığımız web si-
tesi, mobil uygulamalar ve online şube uygula-
malarına yatırım yapıyoruz. Bu uygulamalarda 
yaptığımız inovasyonlar operasyon iş model-
lerimizde ve uygulamalarımızda da ciddi yeni-
likler yapmamıza neden oluyor. Yeni teslimat 
modellerini destekleyen ve operasyonumuzu 
mükemmelleştirmeyi hedefleyen dijital çözüm-
ler geliştiriyoruz. Süreçlerin tamamiyle dijital-
leşmesi verimizin de çeşitlenmesine ve inanıl-
maz ölçüde büyümesine sebep oluyor. Veri yö-
netimi ve tüketiminde de hem çalışanlarımızın 

hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıla-
yan yönetim panelleri, self servis veriye ula-
şım, verinin iş süreçlerimize servislerle enteg-
rasyonu ve süreçlerin otomasyonu yönünde 
projeler gerçekleştiriyoruz.  

Yeni projelerimizde araçlarımızın ve 

kuryelerimizin takibi ve performanslarının 
ölçümlenmesi operasyon açısından kritik 
bir önem taşıyor. Geliştirdiğimiz mobil uy-
gulamalarımızla araçlarımız ve kuryeleri-
mizin takibini yaparken bu bilgileri müşte-
rilerimizle de paylaşacağız.

“PANDEMİDE YÜZDE 60’A YAKIN 
ORANDA BÜYÜDÜK”

MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Barış Kaya, 
“2020 yılını pandemi sürecinde e-ticaretteki büyümenin de etkisiyle yüzde 

60’a yakın bir büyüme ile kapattık. 2021 yılı için de yüzde 40’lık bir 
büyüme ile 60 milyon TL’lik bir yatırım planımız var” dedi.

MNG KARGO TİCARİ FAALİYETLERDEN SORUMLU 
İCRA KURULU ÜYESİ BARIŞ KAYA:

Barış Kaya
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K
üresel pandemi ile birlikte tüke-
ticilerin satın alma tercihleri de-
ğişerek hızlı teslimat, 7/24 satın 
alma olanağı, kapıya teslim, te-

massız ödeme ve miktar olarak düşük ancak 
frekans olarak yüksek satın alma avantajla-
rı e-ticaret sektörünü geliştirdi. E-ticarette 
kendini gösteren büyümeye paralel olarak, 
lojistik sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların dijital iş modellerine entegrasyonu da 
hızlanmış oldu. 

Ar-Ge Merkezi altyapısı ve yenilikçi ba-
kış açısı ile sektörde adını sıkça bahsetti-
ren Dinçer Lojistik, bu dönemde teknolo-
ji alanındaki yatırımlarını artırdı ve müş-
terilerine değer yaratıcı ve hızlı çözümler 
sunarak proaktif adımlarla satın alma, de-
polama, müşteri hizmetleri gibi geleneksel 
lojistik süreçlerini internet teknolojilerine 
entegre etti. 5.0 teknolojilerinin konuşuldu-
ğu günümüzde geleceği şimdiden yaratmak 
için bilgi teknolojilerini merkeze almanın her 
sektör için kaçınılmaz olduğunu dile geti-
ren Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Dinçer, “E-lojistik sahasında doğru 
stratejiler kurmak yerel ve küresel sahada 
elimizi güçlendiriyor. Robotik depolama, IoT 
ve diğer teknolojik yatırımlarımız kesintisiz 
devam ederken sektöre yön verme misyo-
numuzu da koruyoruz” dedi.  

 
E-TİCARETTE BÜYÜME 
LOJİSTİK SEKTÖRÜNE 
DOĞRUDAN YANSIYOR

E-ticaretin genel ticaret içindeki hacmi, 
2019’da 105,9 milyar TL’de 8,5 milyar TL, 
2020’de ise 104,1 milyar TL’de 18,7 milyar 
TL olarak ölçümlendi. 2019’un ilk 6 ayında 
bu oran yüzde 8,4 iken, 2020’nin ilk ayında 
yüzde 14,2’lik bir pay oluştu. Oluşan büyüme 
rakamlarının e-ticaret ile direkt bağlantı ha-
lindeki lojistik sektöründe de yansımaları gö-
rülürken Dinçer Lojistik, otomasyona daya-
nan gelişmiş sorter sistemi, filosunun geniş-
liği, efektif rota ve yük planlama altyapısının 

yanı sıra siparişlerin dijital olarak takibini 
sağlayan yazılım olanaklarını da derinleş-
tirdi. İleri teknolojik altyapısı sayesinde on-
line alışveriş hizmetleri sunan iş birlikçi fir-
malarla entegrasyon avantajını da kullanan 
şirket, rekabet sahasında güç yaratan para-
metreleri son derece iyi analiz ederek sek-
törün nabzını sektör adına tuttu. 

 
E-LOJİSTİK EKOSİSTEMİNİ 
GELECEKTE NESNELERİN 
İNTERNETİ YÖNETECEK

E-lojistik ekosistemini dün, bugün ve yarı-
nın koşulları üzerinden değerlendiren Mus-
tafa Dinçer, “Pandemi dönemi kriz anlarına 
hazırlıklı olma, inovasyon becerisi, alternatif 
hizmet alanları geliştirebilme gibi konular-
da hepimizi sınamış oldu. Önümüzdeki sü-
reçte de yeniçağın gerekliliklerine adapte 
olan firmaların ayakta kaldıklarını görece-
ğiz. Bu noktada çeviklik, teknolojiyi kullanma 

becerisi, teknolojik altyapının gelişmiş olma-
sı ve alanında yetkin çalışanlara sahip ol-
mak her şirket için son derece önemli ola-
cak” açıklamasında bulundu. 

Mustafa Dinçer, lojistik sektörünün özellik-
le e-ticaretle birlikte değişen ihtiyaçlara çok 
hızlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin al-
tını çizerek, “Teknoloji perspektifinden baktı-
ğımızda, bazı konuların sektörümüz için öne 
çıktığını görüyoruz. Örneğin IoT (nesnelerin 
interneti), her sektörde tedarikçi ve üretici/
satıcı arasındaki etkileşimi arttırarak, akıllı 
ve etkili bir ekosistem oluşturmanın en gün-
cel yolu. Geleceği bu teknolojiler yönetecek 
ve ani talep artışları, sosyal medya analizle-
ri ile çerez politikaları sayesinde saptana-
rak üretim planları otomatik olarak kişiden 
bağımsız yazılımlar üzerinden sağlanabile-
cek. Müşteri taleplerine ek olarak, firmanın 
hammadde ihtiyaçları da değişen talebe uy-
gun olarak yönetilebilecek” şeklinde konuştu.

DİNÇER LOJİSTİK, PANDEMİDE 
TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI ARTIRDI

Ar-Ge merkezi altyapısı ve yenilikçi bakış açısı ile sektörde adını sıkça bahsettiren Dinçer 
Lojistik, pandemi döneminde teknoloji alanındaki yatırımlarını artırdı. Müşterilerine değer 
yaratıcı ve hızlı çözümler sunan Dinçer Lojistik, proaktif adımlarla satın alma, depolama, 
müşteri hizmetleri gibi geleneksel lojistik süreçlerini internet teknolojilerine entegre etti.

SİBER YAZILIM | LOJİSTİK

“LOJİSTİĞİN GELECEĞİ MOBİL 
UYGULAMALARDA”

Lojistik sektörüne özel yazılımlar geliştiren Siber Yazılım CEO’su Kenan Çelik, lojistiğin de 
lojistik yazılımlarının da geleceğinin mobil uygulamalardan geçtiğini belirtti.

KENAN ÇELİK: “Lojistik sektöründe yenilikçilik ve sürdürülebilirlik 
ancak yazılım ve mobil uygulamalarla mümkün olacak.”

SİBER YAZILIM CEO’SU KENAN ÇELİK:

P
andemi sürecinde hayatın her ala-
nında etkisini artıran dijitalleşme, 
lojistik sektöründe de yoğunluğunu 
artırırken, geliştirilen mobil uygu-

lamalar sayesinde kıtaları aşan devasa lo-
jistik süreçlerini çok daha hızlı ve kolay ta-
mamlama olanağı veriyor. Lojistik sektörüne 
özel yazılımlar geliştiren Siber Yazılım CEO’su 
Kenan Çelik, tüm lojistik süreçlerini uzaktan 
takip etmeyi mümkün kılan mobil uygulama-
ların, operasyonel işlemlerin hızını artırmak 
için de tercih edildiğini belirtti.

“LOJİSTİĞİ TEK EKRANDA VE HER 
YERDE YÖNETMEK MÜMKÜN” 

Lojistiğin de lojistik yazılımlarının da gele-
ceğinin mobil uygulamalardan geçtiğini an-
latan Kenan Çelik, ‘Potansiyelinizi Doğru Yö-
netin’ mottosuyla hareket ettiklerini söyledi. 
Kenan Çelik, “Araçların yakıtı, sürücüsü, gidi-
len mesafeler, araçların takibi, yapılan mas-
raflar, gümrük işlemleri, faturalandırmalar 
gibi işlemleri ayrı ayrı programlar üzerin-
den takip etmek hem zaman hem de nakit 
kaybı. Biz gerçekleştirdiğimiz entegrasyon-
lar ile işlemleri tek bir ekrandan yönetme ve 
kontrol etme imkanı verirken, mobil uygula-
malarımız sayesinde bunu her yerden yap-
ma imkanı yaratıyoruz. Böylece potansiye-
lin doğru yönetilebilmesini sağlıyoruz” diye 
konuştu. Çelik, lojistik yazılımlarını kullan-
mayan firmaların önümüzdeki süreçte bü-
yük ölçüde eleneceğini dile getirerek, “Lojis-
tik sektöründe yenilikçilik ve sürdürülebi-
lirlik ancak yazılım ve mobil uygulamalarla 
mümkün olacak” dedi.

Siber Yazılım’ın mobil uygulamasının sağla-
dığı kolaylıklara da değinen Çelik, mobil uygu-
lamalar sayesinde yurtiçi taşıma organizas-
yonlarından uluslararası lojistik süreçlere, 
depo ve antrepo aşamalarından muhasebe, 
finans ve banka işlemlerine kadar lojistiğin 
bütün süreçlerin tek ekrandan çok daha hız-
lı yönetildiğini sözlerine ekledi.
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LOJİSTİK  | OKT TRAILER

G
ıda lojistiğine sağladığı avantaj ve 
yenilikleri ile ilklerin markası olan 
OKT Trailer ihracat yaptığı birçok 
ülkenin farklı yol standartlarına ve 

coğrafi koşullarına özel olarak ürettiği süt 
tankerinde sektörünün öncüsü olmaya de-
vam ederken, yenilikçi düşüncenin ve ino-
vasyonun peşinden giderek Avrupa stan-
dartlarının en üst noktası olan parlak iç-dış 
yüzeyi, fazla yük taşıma kapasitesi ve kulla-
nım kolaylıkları sağladığı 2. nesil süt tankeri-
ni Türkiye’de lider seviyeye konumlandırdı. 

“SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI 
SAĞLAMAKTAN MUTLULUK 
DUYUYORUZ”

Türkiye’ye bir ilki daha kazandırmanın 
haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen OKT 
Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat 
Bakırcı, “Müşterilerimizi yeni ürünler ile ta-
nıştırarak, dünya standartlarında üretim 

kalitesi ile ülkemizi sektör bazında başa-
rı ile temsil etmek için Ar-Ge çalışmaları-
na ağırlık veriyoruz. 2015 yılından buyana 
ürettiğimiz yeni nesil süt tankerinde taşı-
ma kalitesini arttırmak için yapılan çalış-
malar kapsamında sadece dış yüzey değil 
tank iç yüzeyinde de aynı kalite performan-
sı ile tam koruma sağlıyoruz. Böylece işlet-
melerin daha sağlıklı süt taşımasına imkân 
sağlıyoruz. 2. nesil süt tankeri ile OKT, sü-
tün kalitesini korumaya yönelik özel ve ısı 
yalıtım malzemesi ve fazla bölme sayısı kul-
lanılmasına rağmen daha çok süt taşıma 
imkanını sunarak güvenli hafiflikten ödün 
vermeden bu konudaki tecrübesini Avru-
pa standartlarına konumlandırdı. Türki-
ye’deki yeni girişimlere ufuk açarak üre-
ticilerin öngörülerinin geliştirilmesine ve-
sile olan OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile 
bu konuda da ülkemizdeki üreticilerin ka-
lite standartlarını yükseltmelerine yönelik 

çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Bugün 63 yıl-
dır Türkiye’de sunduğu hizmetleri ile süt ve 
süt ürünleri sektörünün öncüleri arasında 
yer alan Önallar Gıda’ya süt lojistiğinde kul-
lanmaları için teslimatını gerçekleştirdiği-
miz 2 adet süt tankerlerimiz ile halk sağlı-
ğının korumasına ve ürünleri ile damak lez-
zeti sunmalarına vesile olmaktan mutluluk 
duyuyoruz” diye konuştu.

Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Önal ise şöyle konuştu: “Süreç yönetimimi-
zin her aşamasında alanında uzman kadro-
muz ve teknolojik imkanlarımızla ülkemizin 
güvenine layık, sofralarına ayrıcalıklı lezzet 
katacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu 
ürünlerin üretimin her aşamasında perfor-
mansımızı en üst seviyeye taşımamız ge-
rektiği bilinci ile OKT Trailer süt tankerinin 
sağlıkla taşıdığı sütleri işlemeye ve böylece 
Türkiye’nin dört bir tarafına sağlıklı ve gü-
venilir ürünler sunmaya devam edeceğiz.” 

OKT TRAILER 2. NESİL SÜT TANKERİNDE 
TESLİMATLARA DEVAM EDİYOR

2015 yılından bu yana ürettiği yeni nesil süt tankeri ile yatırımcılarına kazanç sağlayan OKT 
Trailer, Ar-Ge çalışmaları kapsamında tankların sadece dış yüzeylerini değil iç yüzeylerini de 
parlak hale getirerek sütün kalitesini alışılagelmiş çizginin dışında zirveye taşıdığı 2. nesil süt 

tankerinde yurtiçi ve yurtdışı teslimatlarına devam ediyor.

OKT Trailer’da yapılan teslimat töreni Önallar 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal, OKT Trailer 
Genel Müdürü Hakan Maraş ve Yurt İçi Satış 
Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı‘nın katılımı ile 
sosyal mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirildi. 

ULAK YAZILIM | LOJİSTİK

G
eçtiğimiz yılın mart ayında Tür-
kiye gündemine giren pandemi-
nin ekonomi üzerindeki etkisi 
devam ediyor. Gerek küresel ge-

rekse ülke düzeyinde ortaya çıkan büyük 
gelir kayıpları istihdamı aynı oranda etki-
ledi, buna bağlı olarak da işsizlik önemli öl-
çüde arttı. Ancak pandemi bazı sektörlerin 
önemini de aynı oranda artırdı; bunlardan 
biri de lojistik sektörü oldu.  Lojistik konu-
sunda yazılım geliştiren ve yazılımını kul-
lanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan 
ULAK Yazılım Teknoloji AŞ Kurucusu Sabri 
Sami Toker, pandemiyle kurye taşımacılığı-
nın ön plana çıktığını söyleyerek bu dönem-
de kuryeye olan talebin yüzde 300 arttığı-
nı belirtti. Toker, ULAK App’in pandemi ön-
cesinde 40 kurye ile hizmet verdiklerini ve 
bugün 400’den fazla kurye ile pazarda yer 
aldıklarını kaydetti. 2020 yılında 1 milyon 
200 bin taşıma gerçekleştirdiklerini, gün-
lük ise 9 bin adet ürün taşındıklarını söyle-
yen Toker, sırasıyla en çok market,  yemek, 

eczane ve kozmetik ürünleri taşıdıklarını ifa-
de etti. İstihdam verilerinin pandeminin ilk 
dönemine göre iyimser seyrettiğini belirten 

Toker, en çok istihdam artışının yaşandığı 
sektörlerden birinin de kurye taşımacılığı 
olduğunu söyledi. Kargo, e-ticaret, restoran 
ve market teslimatlarının pandeminin 1. dal-
gasında yaklaşık olarak 6 kat, 2. dalgasında 
ise 14 kat arttığını belirten Toker, bu artışın 
istihdamda pozitif yansıdığını belirtti. Gün-
deme bakıldığı zaman kurye tercihinin hız-
la devam edeceğini öngördüklerini açıkla-
yan Toker, sözlerini şöyle sürdürdü: “ULAK 
App olarak bugün için yaklaşık 400’den faz-
la kurye ile 32 ilde, 6 farklı sektördeki 116 
firmaya eş zamanlı hizmet sağlıyoruz. Kur-
ye sayımız pandemi öncesinde 40’tı. Pande-
minin getirdiği sosyal mesafe kuralları ge-
reğince insanlar ister istemez bu sektöre 
yöneldi. Evlerinden çıkmak istemeyen in-
sanlar, kurye ya da kargo ile tüm ihtiyaç-
larının istedikleri lokasyonlara gelmesini 
sağladı ve bu ihtiyaç sayesinde de kuryeye 
olan talep pandemi döneminde yüzde 300 
arttı. Önümüzdeki günlerde daha da arta-
cağını öngörüyoruz.”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE KURYEYE OLAN 
TALEP YÜZDE 300 ARTTI”

Pandemi döneminde kuryeye olan talebin yüzde 300 arttığını söyleyen Ulak Yazılım Teknoloji 
AŞ Kurucusu Sabri Sami Toker, pandemi öncesinde 40 kurye ile hizmet verdiklerini ve bugün 

400’den fazla kurye ile pazarda yer aldıklarını söyledi. 

SABRİ SAMİ TOKER: “ULAK App olarak bugün 
için yaklaşık 400’den fazla kurye ile 32 ilde, 6 
farklı sektördeki 116 firmaya eş zamanlı hizmet 
sağlıyoruz. Kurye sayımız pandemi öncesinde 
40’tı. Pandeminin getirdiği sosyal mesafe kuralları 
gereğince insanlar ister istemez bu sektöre yöneldi.”
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LOJİSTİK | MERCEDES-BENZ TÜRK

T
ürkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılın-
da başlayan Mercedes-Benz Türk, 
2020 yılını kamyon ürün grubunda 
bir kez daha başarılarla tamam-

ladı. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 285 bi-
ninci kamyonunu geçtiğimiz yıl ekim ayında 
banttan indiren Mercedes-Benz Türk, Türki-
ye’de ürettiği kamyonların ihracatından elde 
ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını ara-
lıksız sürdürdü. 

“KAMYON SATIŞLARIMIZI 
ARTIRARAK LİDERLİĞİMİZİ 
DEVAM ETTİRDİK”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Mart ayında 
etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi 
sebebiyle farklı koşullarda tamamladığımız 
2020 yılında, Türkiye iç pazarında kamyon 
satışlarımızı 2019 yılına göre yüzde 141 art-
tırarak 6 bin 932 adede ulaştık ve bir kez 
daha Türkiye kamyon pazarının lideri olduk. 
Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını üre-
ten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 

Fabrikamız; üretimiyle, istihdamıyla, Ar-Ge 
faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekono-
mik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar 
sağlamayı sürdürdü. Şirketimiz, 2020 yılın-
da Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyon-
dan 8’inin üretimine de imza attı. Pandemi 
döneminde müşterilerimize kesintisiz hiz-
met sağlamak amacıyla satış sonrası servis 
ağımız 7 gün 24 saat hizmet verdi. Bütün bu 
başarılara ulaşmamızda her koşulda başa-
rılı ve özverili çalışmalarını sürdüren ekibi-
mizin katkısı büyük” dedi.

Alper Kurt, “Kamu bankalarından yerli üre-
tim araçlara özel kredi desteğinin etkisiyle 
hareketlenen kamyon pazarında, ithal araç-
larımız için de sağladığımız kredi destekleriy-
le müşterilerimizin beklentilerini karşıladık. 
Aralık 2019’da ‘Hepsi bir. O benzersiz’ sloga-
nıyla Türkiye lansmanını gerçekleştirdiğimiz 
yeni Actros, kısa sürede pazarın odak noktası 
oldu. Yıl boyunca kamyon teslimatlarımızı ara-
lıksız sürdürdük. Eylül ayında Hüner Grup’a 
300 adetlik kamyon teslimatı gerçekleştire-
rek 2020’nin en büyük kamyon teslimatına 

imza attık. Hem özel hem de kamu alanında 
gerçekleştirdiğimiz kamyon teslimatları so-
nucunda, gelenekselleşen kamyon pazarı li-
derliğimizi 2020’de de devam ettirdik. 2021 
yılında tüm modellerimizde yenilikler suna-
rak, müşterilerimizin beklentilerini en kap-
samlı şekilde karşılayarak, bu yıl da liderli-
ği hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fab-
rikası’nda üretilen Yeni Actros, Şubat 2020 iti-
barıyla Türkiye pazarında satışa sunulmaya 
başlandı. Yeni Actros çekici ailesi; yakıt eko-
nomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı ya-
pılan standart donanım değişiklikleri ile pa-
zarda ön plana çıkmayı sürdürüyor. Yapılan 
değişiklikler sonucu araçların motor güçleri 
ve performansları artırılırken; sahip oldukla-
rı MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi 
donanımları, Economy/Power sürüş progra-
mı ve optimize edilmiş arka aks tahvil oran-
ları ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren 
Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elekt-
ronik Park Freni tüm Yeni Actros çekici ai-
lesinde standart olarak sunuluyor.

MERCEDES-BENZ TÜRK, KAMYONDA 
PAZAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği 
kamyonların ihracatından elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız devam 

ettirirken, kamyon ürün grubunda, 2020 yılında da pazar liderliğini sürdürdü.

Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen, 
Şubat 2020’de satışa 
sunulan yeni Actros, 
yüzde 6.3 yakıt 
ekonomisi sağlayan 
MirrorCam ve Öngörülü 
Sürüş Sistemi gibi ileri 
teknolojik özellikleriyle 
kısa zamanda yeni 
siparişlerin alınmasını 
sağladı. 

TROUW NUTRITION | HABER

TROUW NUTRITION TÜRKİYE 
DİJİTALLEŞME YATIRIMLARINI ARTIRIYOR

Dünya çapında hayvan besleme ve akuakültür balık yemleri konusunda 
lider olan Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, 2021 yılında dijital 

çözümler ve mobil teknoloji alanında yüzde 100’e varan büyüme 
sağlayarak inovatif çalışmalarla paydaşlarını desteklemeyi hedefliyor. 

D
ünya genelinde 80 ülkede hay-
van besleme ve balık yemi alanın-
da faaliyette bulunan ve 10 bin-
den fazla kişiye istihdam sağla-

yan 100 yıllık global sektör devi Nutreco’ya 
bağlı Trouw Nutrition Türkiye, yem katkı sek-
töründe geniş ürün gamı ve dijital çözüm-
leriyle sürdürülebilir hayvancılığa destek 
oluyor. Ankara’da bulunan genel merkezi, 
Zonguldak’taki üretim tesisi ve İzmir’deki 
Antrepo-Lojistik Merkezi ile faaliyetlerini 
gerçekleştiren şirket; ruminant, kanatlı ve 
balık sektörleri için vitamin ve mineral pre-
miksleri, toksin bağlayıcılar, maya, organik 
asit karışımları gibi özel ürünler üretiyor. 
Beslenme optimizasyonuna katkıda bulu-
nan NutriOpt sistemi ile ham madde ve yem 
analiz hizmetleri de sunan Trouw Nutriti-
on Türkiye, hayvancılık sektörünün gelişi-
mi ve sürdürülebilir büyümesi için çalışıyor. 

 
BUZAĞI MAMALARI VE DİJİTAL 
TEKNOLOJİLERDE SEKTÖR LİDERİ 

2020 yılında pandemi nedeniyle birçok 
sektörde olduğu gibi hayvancılık sektörün-
de de talep daralması yaşandığını ve diji-
tal hizmetlerin önem kazandığını belirten 
Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt 
Köse, zorluklara rağmen yılı buzağı mama-
ları ürün kategorisinde ve dijital teknolo-
jilerde sektör lideri olarak kapattıklarını 
açıkladı. Köse, sözlerine şöyle devam etti: 
“Pandemide özellikle Horeca kanallarının 
kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörler-
den biri olması bizim temasta olduğumuz 
sektörlere de olumsuz yansıdı. Bu noktada 
pandemi bizler için üreticilere maliyetlerini 
azaltmalarına yönelik servislerimizin öne-
mini daha güçlü vurgulamamız gereken bir 
dönem oldu. Trouw Nutrition olarak, dijital 
servis altyapımızın çok güçlü olması, Hollan-
da’daki genel merkezimiz ve dünyanın fark-
lı kıtalarındaki Ar-Ge merkezlerimiz, ayrıca  

Masterlab’ın gücünü arkamıza almamız bizi 
bu dönemde öne çıkaran en önemli unsur-
lardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde diji-
talleşme yatırımlarımızı daha da artırarak 
e-ticaret veya webshop uygulamalarımızı da 
hayata geçirmeyi planlıyoruz.” 

Trouw Nutrition Türkiye olarak, 2021 yılında 
güçlü tedarik ağı ile hayvan sağlığı ve refahı, 
iklim değişikliği ve döngüsellik, sürdürülebi-
lirlik ve sektörel sosyal sorumluluk alanların-
da çalışmalarını sürdürerek sektöre yüksek 
katma değer sağlamaya devam edeceklerini 
belirten Öğüt Köse, şu açıklamalarda bulun-
du: “Bu yıl dijital çözümler ve mobil teknoloji 
alanında yatırımlarımızı artırarak bu alanda 
yüzde 100’e varan büyüme hedefliyoruz. Yem 
katkı sektöründe sürdürülebilir tedarik anla-
yışımız, her segmente hitap eden güçlü marka 

ve ürünlerimiz, yetkin satış organizasyonu-
muz ve üreticiyi destekleyen fiyat politikamız-
la bir adım öne çıkıyoruz. Sektörün teknolo-
ji lideri olarak uzun yıllar süren Ar-Ge çalış-
malarımız neticesinde dijital platformumuz 
NutriOpt’u hayata geçirdik. Finansal ve hay-
vansal üretim hedeflerine ulaşılmasını des-
tekleyen; gerçek zamanlı analiz, modelleme, 
hesaplama ve teknik desteği içeren modüler 
hassas besleme sistemimiz NutriOpt ile hay-
vanların güvenilir gıdalarla beslenip sağlıklı 
bir şekilde gelişebilmelerine öncülük ediyo-
ruz. Yeni mobil ve masaüstü uygulamalarımız 
olan NIR, NOA ve Mycomaster ile kapsamlı 
hammadde ve yem analizleri ve raporlama-
ları gerçekleştiriyoruz. Bu noktada kalibras-
yonlarımızın kalitesi, tutarlılığı ve güncelleme-
leri ile sektörümüzde farklılaşıyoruz.” 

ÖĞÜT KÖSE: “Trouw Nutrition olarak, 
dijital servis altyapımızın çok güçlü 
olması, Hollanda’daki genel merkezimiz 
ve dünyanın farklı kıtalarındaki Ar-Ge 
merkezlerimiz ve  Masterlab’ın gücünü 
arkamıza almamız bizi bu dönemde öne 
çıkaran en önemli unsurlardan oldu.”


