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2022 Yılına
Güçlü Giriyor
Pandemi gölgesinde geçen 2020 lojistik
sektörü için hareketli bir yıl oldu. Sınırlarda
alınan önlemler, geciken sevkiyatlar, artan
maliyetler sektörü hayati sorunlarla karşı
karşıya bıraktı. Tüm zorluklara rağmen coğrafi
konumuyla avantaj sağlayan lojistik sektörü,
pandemiden güçlenerek çıktı.

Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin:

reçlerinde daha gelişmiş dijitalleşme ve
otomasyon uygulamaları geliştiren kurumlar birkaç adım öne çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Alışan’a baktığınızda
ise, ağırlıklı olarak kimyasal madde
ve FMCG lojistiği yaptığımız için gıda ve temizlik malzemesi sektörlerine
verdiğimiz hizmetlerde öncelikle kapasite azalması yaşamadan yolumuza
devam ettik. Çarkların dönmesi ve
tüketicinin temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için tedarik zincirinin önemli
bir halkası olarak görevimizin başında
yer aldık; almaya da devam ediyoruz.
Öte yandan, dış ofislerimizde ve merkez ofislerimizde çalışanlarımızın iş
yapış biçimleri değişti. Hatta bu yeni
düzen çalışma tarzı kendi içimizde de
yenilikler ve farklı beceriler doğurdu.

Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve CEO’su Vittorio Zagaia:

“GALATA TAŞIMACILIK
INTERMODALE
AĞIRLIĞINI KOYACAK”

TAŞIMACILIK ve lojistik
sektörü, 2021 yılının manşetini oluşturan pandemiden
en çok etkilenen sektörlerden
biri oldu. Pandeminin sektöre
etkileri çok çeşitli alt kalemleri sebebiyle karışık seyretti.
Yolcu taşımacılığı, tarihinin
en kötü dönemini yaşarken
yük taşımacılığı tarafı derin
bir kırılmanın ardından güçlü
bir toparlanma süreci yaşadı.
Bunun yanında, alışılageldik
iş modellerinin bu süreçte evrilmesi, sektörün de iş modellerini değiştirmesine yol açtı.
2022 yılının bir toparlanma yılı olması, aşılama
faaliyetlerinin ve alınan önlemlerin başarısına bağlı. Bu
çerçevede 2021 yılına göre
yüzde 7’lik bir büyüme öngörülüyor. En çok ticaretimizin
olduğu Avrupa Birliği’nin

yeni yayımladığı Yeşil Mutabakatının (Green Deal)
dikkatle değerlendirilmesi ve
sektöre etkilerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu çerçevece
şirket/ ürün bazında yeşil
performans
indekslerinin
oluşturulmasına, yeşil lojistik
park ve koridorların planlanmasına gereksinim olacak.
2022 yılında şirketlerin
“sıfır emisyonlu taşımacılık”
gibi büyük hedeflere ulaşmak adına sürdürülebilirlik
konusunda ciddi adımlar attığı bir yıl olarak tarihe geçmesi bekleniyor.
Sektörümüzün önde gelen
firmaları dergimiz için pandemi koşulları altında sektör
adına zorlu geçen 2021 yılı
değerlendirdi ve önümüzdeki
yıl için sektörün geleceği ile
ilgili öngörülerini aktardı.

Ekonomik hedeflerimize baktığımızda
ise, 2020 yılını pandemi ve diğer bütün olumsuzluklara rağmen hedeflerimize çok yaklaşarak 750 milyon TL
seviyelerinde kapatmıştık. 2021 yılını
ise, yaklaşık yüzde 15 seviyelerinde bir
büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.
Özekin, “2021 yılına baktığımızda
ise Alışan Lojistik olarak, kimya sektörünün en önemli başlıklarından biri
olan tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve depolanması konusundaki uzmanlığımız nedeni ile yatırımlarımız da hep bu alana yoğunlaştı
ve önümüzdeki yıl da bu şekilde devam
edecek. Ayrıca, çağın gereklerine uygun yeni çalışma ve iş yapış modülleri
tasarlamak amacıyla AR-GE, teknoloji
ve dijital başlıklarına da yoğunlaştık.
Örneğin, son dönemdeki dijital dönüşüm yolculuğumuzda, veritabanı ve
uygulama servisleri geçişi, sunucu projesi, doküman yönetimi ve SharePoint

güvenlik seviyesinin artırılmasından oluşan beş farklı geçiş
rotasında Microsoft Azure
ile çalışarak bulutun getirdiği
maliyet, güvenlik ve inovasyon
avantajlarından da yararlanmaya başladık. Süreci 2022 yılında tamamlamayı öngörüyoruz”
diye konuştu.
2022 yılı için hem sektör
hem de firma olarak beklentilerini de paylaşan Ayhan
Özekin, 2020 yılı oranlarına
bakarak bir denklem kuracak olursak; IMF Türkiye’nin
2021 yılı GSYH’sinin yaklaşık
6 trilyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor, bu
durumda 2021 yılında lojistik
sektörünün 720 milyar TL büyüklüğe ulaşacağının tahmin
edildiğini öngörebiliriz. Salgın
küresel ticarette tedarik sıkıntısını da beraberinde getirdi
ve küresel şirketlerden bazıları satın alma operasyonlarını
Türkiye’ye yönlendirdi. Bu
yönelimlerin 2021 sonrasında
da artarak devam edeceğine
inanıyorum” dedi.

Operasyonel anlamda, özellikle e-ticarette korona sonrasında mecburi değişikliklerin
görüldüğünü bu sebeple daha
yaygın depoculuk ve mikro dağıtım faaliyetlerinin önümüzdeki yıl da gündeme almaya
devam edeceklerini belirten
Özekin şöyle devam etti: “Zira
stok politikaları değişti, değişiyor. ‘Tam zamanında’ ürün politikası, karantina dönemi sonrasında hepimiz için yeniden
tasarlanacak bir üretim politikası haline geldi. Öte yandan
sürdürülebilirliğe verilmesi gereken önemin ne kadar büyük
olduğu pandemi ile en sonunda
anlaşıldı. Bu bağlamda örneğin, Avrupa Birliği’nin Avrupa
Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hayata geçireceği “sınırda
karbon düzenlemesi” kimya,
lojistik gibi birçok sektörün
sürdürülebilirliğe yönelik gerekli değişiklikleri yapmasını
mecburi tutacak gibi gözüküyor. Kurumsal vatandaşlık çerçevesinde de büyük markaların
bu düzenlemeleri yapan lojistik

senaryoları; kısacası benimsediğimiz
her zaman proaktif olma felsefesi bugüne kadar şahit olduğumuz bir çok
krizi en iyi şekilde yönetmemizde
önemli bir rol oynamıştır. 2020 yılında biz bir dizi yatırımla pandemiye
yakalandık; Bursa’da açtığımız yeni
lojistik depomuz, Ankara ve Mersin
temsilciliklerimiz, yeni 40’HC PW
Intermodal konteynerlerimiz ve yurtiçi lojistik için filomuza kattığımız
yeni araçlar. 2020 ve 2021 yılında
tüm bu yatırımların sürdürülebilir
bir şekilde operasyonlarımıza dahil
olması sürecini yönetmeye odaklandık. Beraberinde bu sene Türkiye’de
yeni ofis açma ve birkaç sene önce
Tunus’ta yaptığımız ilk yatırımla Afrika açılımımızı devam ettirdik. Yine
bu sene içerisinde hali hazırda hayata
geçirdiğimiz Antalya temsilciğimiz ve

ek siparişini verdiğimiz 45HC
PW intermodal konteynerler
yatırımımız var” dedi.
İlk günden bu yana taviz vermedikleri önemli bir felsefeleri
olduğunu belirten Vittorio Zagaia, “Başta çalışanları olmak
üzere müşteri ve tedarikçileri
nazarında güvenilir, itibarlı bir
şirket profilini muhafaza etmek.
Bunu muhafaza ederek büyümek
büyük bir emek gerektirmekte
çünkü biz aynı zamanda sektörümüzde çalışan sirkülasyonu en
az olan şirket olarak da biliniyoruz ve pandemi döneminde dahi
istihdamımızı sadece muhafaza
etmedik aynı zamanda artırarak
bu süreci devam ettirdik. Bu
durum bize pandemi dönemi
gibi bir zor dönemde bağımsız

bir araştırma ensititüsü olan
Great Place to Work’un araştırmaları neticesinde 2’nci defa
“Türkiye’nin en iyi işverenleri”
ve “Türkiye’de kadınlar için harika işyerleri” listesine girmemizi sağladı” diye konuştu.
Vittorio Zagaia sözlerine
şöyle devam etti: “Dünya dönmeye devam ettikçe her zaman
var olacak bir sektör olan
lojistik ve taşımacılık
sektörünün içindeyiz.
Eğer işinizi doğru yapıyorsanız sürdürülebilir
ve kalıcı olmak adına bu
önemli bir avantaj; malum
krizlerde her sektör aynı oranda etkilenmiyor; biz de hizmet
verdiğimiz sektör ve hizmet
çeşitliliğimiz açısından krizleri

gelen kaza, konteyner krizi ve
beraberinde navlun maliyetlerinde yaşanan dalgalanmalar
da sektörümüzü doğrudan
etkileyen gelişmeler arasında
yerini aldı. 2021 insanlık ve
sektörümüz için zorlu bir yıl
olsa da Globelink Ünimar olarak kendi yol haritamızı çizerek dijitalleşmeye, operasyon
esnekliğine ve katma değerli
servislere ağırlık vererek müşterilerimizin yüklerini istedikleri tüm noktalara güvenle teslim ettiğimiz ve hedeflerimize
ulaştığımız verimli bir yılı geride bıraktık.”
Değişen tüketici davranışları ile birlikte e-ticaretin ön
planda yer aldığı bir yılı geride

bıraktıklarını belirten Yusufi,
“Sektörümüzde aktarma merkezleri de dahil olmak üzere
depo yatırımları ve last-mile
teslimat çözümleri hızlanırken
e-ticaret lojistiği ile birlikte
mikro ihracat ve B2B çözümlerin de büyüme göstermesini
bekliyorum. Diğer sektörlerde
olduğu gibi operasyonel etkinlik ve verimliliğin arttırılması
için dijitalleşme ve bilgi teknolojileri yatırımlarında da artış
gözlemlemeye devam edeceğiz.
Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik çözümlerinin de sıkça konuşulduğu bir
dönem bizleri bekliyor.
Sektör olarak ise önümüzdeki dönemde gündem mad-

“2021 YILINI YÜZDE 15 SEVIYELERINDE BIR
BÜYÜME ILE KAPATMAYI HEDEFLIYORUZ”
ALIŞAN Lojistik, güçlü araç filosu
ve ekipman donanımı, yaratıcı Ar-Ge
grubu, yurt içi ve yurt dışına yayılmış
hizmet ağı, sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepolar, müşteri ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği esnek
ve inovatif lojistik ile müşterilerinin
dünya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına
küresel ölçekte çözümler getiriyor.
2020 yılını yaklaşık 750 milyon
TL ciroyla kapatan Alışan Lojistik,
2021 yılında yüzde 15 büyüme hedefliyor. Alışan Lojistik İcra Kurulu
Üyesi Ayhan Özekin, gerçekleştirdikleri yatırımlar ve önümüzdeki dönem
hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamada,
“Biliyorsunuz biz, krizlere alışık ve
üstesinden gelebilme kasına sahip bir
sektörüz. Son yaşanılan salgın krizi ise;
yeni iş yapma biçimlerinin geliştirilmesi, temassız ve dijital uygulamaların
yaygınlaştırılması gibi yeni kaslar gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu.
Bu nedenle lojistik ve taşımacılık sü-

1997 yılından beri 5 kıtada 100’den
fazla iş ortağı ve 200’den fazla çalışanıyla lojistik çözümleri üreten Galata
Taşımacılık, 2022 yılında da yatırımda hız kesmeyecek. Galata Taşımacılık
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
CEO’su Vittorio Zagaia KargoHaber
için 2021 yılını değerlendirirken 2022
beklentilerini paylaştı.
Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su
Vittorio Zagaia 2021 yılını değerlen-

direrek, “Kurulduğumuz 1997 senesinden bu yana her zaman gerçekçi
hedefler ve bütçelerle bir sonraki yıla
hazırlanıyor olmamız ve aynı zamanda yöneticilerimiz ile olası bir kriz
veya olumsuzluk durumunda devreye alabileceğimiz alternatif aksiyon

Globelink Ünimar Kurucu Ortağı Cihan Yusufi:

“İNSAN KAYNAĞINA YATIRIMLARIMIZA
HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞIZ”
SUNDUĞU güvenilir, hızlı ve esnek çözümlerle Türkiye’nin öncü lojistik firmalarından olan Globelink
Ünimar, pek çok taşımacılık modunu
kullanarak müşterilerine geniş lojistik
hizmeti yelpazesi sunuyor. Globelink
Ünimar olarak temel felsefelerinin
müşterilerinin ihtiyaç duydukları tüm
alanlarda hizmet sağlamak olduğunu
belirten Globelink Ünimar Kurucu
Ortağı Cihan Yusufi, değişen istek ve
ihtiyaçlarla birlikte hızlı bir şekilde
yenilendiklerini, önümüzdeki yıl depolama, yurtiçi taşımacılık & parsiyel
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dağıtım ve katma değerli servislere
ağırlık vermeyi, bu kapsamda da potansiyel müşterilere erişerek müşteri
ağını genişletmeyi, hizmet ağını uçtan
uca çözümleri dahil etmeyi planladıklarını söyledi.
Yusufi, 2021 yılı nasıl geçti?” sorusunun yanıtlarıyla birlikte 2022

LOJİSTİK

beklentilerini paylaştı. Pandemi sürecinin, tüketici alışkanlıklarından iş
yapış şekillerine kadar küreselleşmenin bugüne dek yaşadığı en radikal
değişimlerinden birinde ana değişken
görevi görmeye devam ettiğini belirten Yusufi şu şekilde devam etti: “
Yaşadığımız süreç, her türlü riskin öngörülmesi, hesaplanması ve yönetilebilmesinde dijitalizasyonun önemini
bir kez daha gösterdi. Ticari olarak da
etkilerini hissettiren pandemi sürecinde bölgesel ve ülkesel bazda alınan
önlemler, Süveyş Kanalı’nda meydana

şirketlerini tercih etmeye başlayacaklarını ya da başlamaları
gerektiğini düşünüyorum. Alışan olarak bu konu bizim için
çok hassas.”
Çevreci yatırımlarının hız
kesmeden devam edeceklerini kaydeden Ayhan Özekin,
“Atıkların azaltılması ve bunların çevreye zarar verilmeden
bertaraf edilmesi konusunda
da uzun süredir yürüttüğümüz hassas çalışmalarımızın
sonucunda, Dünya Sağlık
Örgütü desteğiyle kurulan
‘Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ tarafından ‘Çevreci Tesis
Ödülü’ne layık görülmüştük.
Çevreci yatırımlarımız hız kesmeden önümüzdeki yıllarda
da devam edecek. Bu konuyla ilgili ayrıca, uzun süredir
lobi çalışmalarının da yoğun
şekilde içinde olduğumuzu
vurgulamak isterim. Örneğin; KTTD (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri
Derneği)’nin de kurucusuyuz
ve bu önemli konunun takipçisi olmaya devam etmek ama-

cıyla, Alışan Lojistik olarak
derneğin Yönetim Kurulu’nda
hala aktif bir şekilde yer almaktayız” diye konuştu.
Alışan Lojistik,
bugün
500 adet öz mal araç filosu ve
Türkiye genelindeki 32 farklı
lokasyonda çalışan bin 500
çalışanı ile başta uluslararası
nakliye olmak üzere, depo ve
antrepo hizmetleri, likit enerji
taşımacılığı gibi pek çok operasyonu yürüten; sektörde
“kontrat lojistiği” diye
de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri
ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye
kurgulayan, ihtiyaca
özel lojistik çözümler
geliştiren bir marka olduğuna değinen Özekin, firma
olarak, önümüzdeki yıl da
müşterilerine terzi dikimi
hizmetler sunmaya; intermodal taşımaya ve operasyonlarımızda katma değerli hizmetlere odaklanmaya devam
edeceklerine, hedefleri arasında teknoloji ve dijitalizas-

yon anlamında
çağın gereklerine
uygun yeni çalışma ve iş yapış
modülleri tasarlamak olduğunu kaydetti.
Son olarak istihdam hedeflerine de değinen Ayhan Özekin,
sözlerine şöyle devam etti: “Burada da özellikle vurgu yapmak
istediğim; Women Owned
Company” (Kadınların Sahip

Olduğu İşletmeler) global sertifikası sahibi bir şirket olarak,
şirketimizin içinde kadın çalışan oranına bakarsak, 2020
yılında yüzde 23 arttı; 2021
hedefimiz ise yüzde 20 idi. Bu
rakamı 2023’e kadar benzer
oranlarda artırma yönünde çalışmalarımız var. Yönetim Kurulumuzun ise yüzde 75’ini ise
kadınlar oluşturuyor.”

başarı ile yönetebilmiş bir
şirket olduk. 2022 senesi kuruluşumuzun 25’inci yılı olacak.
Tabi ki de geride bıraktığımız

24 yılda ulaştığımız itibarı ve
güvenilirliği sağlam ismimizi
hedeflediğimiz gerçekleşebilir
büyüme ile sürdürmeye devam
etmek istiyoruz.”

Kovid-19 süresince istihdam
konusunda ortalama yüzde
15’lik bir büyüme kaydettiklerini söyleyen Vittorio Zagaia,
“2022 senesi için de benzer bir
büyüme gerçekleştireceğimize
inanıyoruz. Bunun başlıca sebebi Türkiye’deki ofis sayımızı
artırıyor olmamız. Diğer bir
sebep ise hizmetlerimize dahil
ettiğimiz yeni servislerimiz ve
destinasyonlarımızın olmasıdır.
Şu anda karayolunda 2’si Kuzey
Afrika olmak üzere toplamda
17 ülkeye düzenli parsiyel taşımacılık yapıyoruz ve 2022’de
yeni eklenecek destinasyonlar
ile hizmet verdiğimiz ülke sayısı 20’ye çıkaracağız. Hava ve
denizyolunda ise global acente
ağımız sayesinde ciddi bir kap-

sama alanımız var, bu iki taşıma
moduna ciddi yatırım yapıyoruz. Gene Covid-19 süresince
yatırımını yaptığımız intermodal taşımacılık departmanı
ve beraberinde gelen 45”PW
HC konteynerlerimize ek yeni
siparişler verdik ve bu taşıma
modunda iddiamızı artırmayı
hedefliyoruz. Afrika kıtasında
ise farklı bir yapılanmaya gittik
ve ayrı dedike bir birim kurduk.
Türkiye’nin bu kıtada önünün
çok açık olduğuna inanıyoruz ve
biz de hazırlıklarımızı bu yönde
gerçekleştiriyoruz. Son olarak
lojistik yapılanmamıza eklediğimiz Bursa depomuz ile katma
değerleri hizmet sunma noktasında 2022 yılı için önemli bir
büyüme hedefliyoruz” dedi.

deleri arasında yer alacak pek
çok önemli konu var. Bunlardan en önemlilerinden biri
Türkiye’nin transit bir HUB
olması konusu. Coğrafi anlamda stratejik bir konumda
yer alan ülkemizde sektör paydaşları olarak buna odaklanmamız lazım. Aynı zamanda
intermodal ve demiryolu taşımacılığının gelişimi, lojistik
sektöründeki eğitimli personel
eksikliği ve dış ticaretin kolaylaştırılması konularına da ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Gelecek dönem hedeflerini
paylaşan Cihan Yusufi sözlerine şöyle devam etti: “Globelink Ünimar olarak temel felse-

femiz, müşterilerimize ihtiyaç
duydukları tüm alanlarda hizmet sağlamak. Bu felsefemiz
gereği değişen istek ve ihtiyaçlarla birlikte biz de kendimizi
hızlı bir şekilde yeniliyoruz.
Önümüzdeki yıl depolama,
yurtiçi taşımacılık & parsiyel
dağıtım ve katma değerli servislere ağırlık
vermeyi, bu kapsamda da potansiyel müşterilere erişerek
müşteri ağımızı
genişletmeyi, hizmet ağımıza uçtan
uca çözümleri dahil etmeyi
planlıyoruz. Pandemi öncesinde başladığımız dijitalleşme ya-

tırımlarımıza hız kesmeden devam ederken
mevcut ürünlerimiz olan uluslararası denizyolu, havayolu ve
karayolu taşımacılığı çözüm-

lerimizde daha da etkin olacağız. En önemlisi ise, en değerli
ve etkin gücümüz olan insan
kaynağına yatırımlarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz.”
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