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Değerli Dostlar,

2022’nin son sayısında perakende ve dijital ticaret ekosisteminin önemli 
bir konusunu, lojistiği ele aldık. Sektörün önde gelen firmalarına sorular 
sorduk ve geleceği daha iyi anlamamızı sağlayan cevaplar aldık.

SOYSAL tarafından düzenlenen, alışveriş merkezi yöneticilerinin, 
yatırımcıların ve perakendecilerin bir araya geldiği XIII. AYD Alışveriş 
Ekonomisi Zirvesi’ndeki konuşmacıları ve coşkulu anları sizlerle 
paylaştık. 

PG23 ile ilgili gelişmeleri de sayfalarımıza taşıdık.

Çok güzel bir yıl diliyoruz. Neşeli, bereketli, sağlıklı, arzuladığınız gibi bir 
yıl olsun.

Sevgilerle…

Suat Soysal

https://www.perakendegunleri.com/dergi-kayit-pg22/

S O Y S A L  D E R G İ ’YE ÜCRETSİZ ABONE OLUN

“Bu e-dergide yayınlanan yazıların her türlü yayın hakkı saklıdır. 
Soysal Dergi’de yer alan yazılar, herhangi bir şekilde dijital veya 
matbu olarak çoğaltılamaz. Soysal Dergi’de yer alan yazılar  
hiçbir şekilde ticari olarak kullanılamaz. 
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XIII. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi PROGRAMI

EKOL360 E-TİCARET LİDERİ 

Alışveriş Merkezlerinde Güvende miyiz? 
E.Murat Kösereisoğlu, Securitas Türkiye, Ülke Başkanı
Moderatör: Didem Aydın, DA Danışmanlık ve Proje Geliştirme Kurucusu

Geleceğin AVM'leri, Geleceğin Pazarlaması
Dilek Çapanoğlu, Aqua Florya,  CO-CEO / Yönetim Kurulu Üyesi

Sunucu: Kadir Çöpdemir

AVM Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Finansman Modelleri
Abdurrahim Tavlı, İsra Holding, Yönetim Kurulu Başkanı     
Moderatör: Nuri Şapkacı, ECE Türkiye, Eş Genel Müdür ve CFO     

Açış Konuşmaları

Sürdürülebilir mi? AVM Sektörü Finansal Değerlendirmeler, 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İlhami Koç,  Ernst & Young Türkiye, Şirket Ortağı, Kurumsal Finansman
M. Cengiz Göğebakan, Ernst & Young Türkiye, Çözüm Ortağı & 
Optimum Danışmanlık Yönetici Ortağı  
M. Cem Eriç, Esas Gayrimenkul, CEO ve AYD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Perakende 2023
İzzet Stamati, Çiçek İç Giyim, Yönetim Kurulu Üyesi ve TMD Başkanı  
Berrin Beksaç Özduman, Sephora Türkiye, Genel Müdür  
Bahadır Özbek, Alshaya Group Türkiye, Genel Müdür 
Moderatör: Suat Soysal  

İletişim Konusunda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar ve 
Kintsugi’den Alınacak Dersler
Esra Şengülen Ünsür, Artı İletişim Yönetimi, Yönetici Ortak

ISS’in Eşitlik, Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı
Cavit Habib, ISS Türkiye, CEO

Küresel Sürdürülebilirlik Trendlerine AVM’ler Hazır mı?     
Dr. Sertaç Doğanay, Teknoloji İletişimcisi 
(Esas Gayrimenkul Katkılarıyla)   

Yenilenebilirlik, Tasarruf ve Yenilik Ekseninde Enerji      
Yurdaer Kahraman, Fiba CP, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi      
Özlem Çolak, Fiba Yenilenebilir Enerji, İş Geliştirme Direktörü      
Yasemin Sırali, Fiba Grubu, Sosyal Yatırımlar Direktörü      
Moderatör: Evrim Şirin, Fiba CP, Pazarlama ve Kurumsal
İletişim Birim Yöneticisi     

Uzmanına Sorduk: Bu İş Nereye Gidiyor?    
Tolga Tatari, Akinon, Kurucu Ortak - CEO    
Levent Erden, Next Akademi, Kurucu ve Akademisyen   

Yurdaer Kahraman, FİBA Commercial 
Properties, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AYD, Yönetim Kurulu Başkanı

Öğle Yemeği

Kokteyl

AYD 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni

Açılış
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XIII. AYD Zirvesi’nden 
KARELER
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Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 
Uçtan uca (E2E) entegre çalışabilen dijital çözümler 
e-ticaret lojistiğinin önemli bir parçası olarak 
karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda 
değer yaratan çözümler üreten lojistik firmaları 
ekosistem içinde bir adım öne geçecek. E-ihracat, 
fulfillment, last mile, cross border lojistik hizmetler 
ve bu hizmetleri E2E sunmak için; pazar yeri 
entegrasyon ve sipariş yönetimi yazılım çözümlerini
de içinde barındıran, şe�af ve sürecin tüm adım-
larının izlenebilirliğini sağlayan altyapımız e-ticaret 
büyüme stratejimizin en kritik yapı taşlarını 
oluşturuyor ve büyüme stratejimizin merkezinde 
yer alıyor. 

E-ticaret emeğin yoğun olduğu bir sektör ve özel-
likle kampanya dönemleri gibi belirli dönemlerde 
normalin 6/7 katına çıkan talep artışlarını karşılaya-
cak insan gücünün karşılanması dünya e-ticaret 
lojistiği sektörünün gündemindeki en önemli konu-
lardan birini oluşturuyor.  Global lojistik paydaşları 
bu konuya açılım getirecek en önemli aracın 
e-ticaret otomasyonu çözümleri olduğu konusunda 
hemfikir. Ekol olarak 33 yıllık tecrübemizi, oto-
masyona dayalı lojistik çözümlerdeki deneyimimizi, 
otonom robotlar (goods to person) gibi spesifik 
e-ticaret otomasyonu çözümler ile güçlendirmeye 
devam edeceğiz.

Ekol360 olarak, Ekol'ün DNA'sında yer alan oto-
masyon odaklı çözümleri, e-ticaretin dinamiklerini 
destekleyecek yeni açılımlarla projelendirildik. 
Türkiye e- ticaret lojistiğine ciddi katma değer 
yaratacak bu çözümlerimizi önümüzdeki dönemde 
devreye alacağız.

Uçtan uca e-ticaret lojistiği çözümlerinin güvenilir, 
kesintisiz ve entegrasyonların minimum olduğu 
akışlarla sağlanabilmesi için, pazaryeri entegrasyonları
gibi dijital çözümleri de içeren, yazılım geliştirme 
çalışmalarımız ana odak noktamızda yer alıyor.

Stratejimizin bir parçası olarak sürdürülebilirliği 
kurumsal ana değerlerimizin ve hedeflerimizin 
odağına konumlandırdık. Bu alanda öncelikle 
müşterilerimiz için yeni çözümleri çevre bilinciyle 
üretip, işimizi sorumluluk üstlenerek gerçekleştiri-
yoruz. Lojistik faaliyetlerinde doğal kaynakları en 
uygun şekilde kullanarak, daha sürdürülebilir iş 
modellerini geliştirmek için çalışıyoruz. Ekosisteme 
saygılı iş süreçleri ve projeler geliştirerek 
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak şirketimizin, 
birincil öncelikleri arasında bulunuyor.

Kurum olarak 
bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?

MELİKE ÖZEKER
EKOL360 E-TİCARET LİDERİ 
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Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 

Lojistik, günümüze bakıldığında küresel bir hal 

almış olup ithalat, ihracat ve e-ticaret sektörünün bel 

kemiği denilecek konumdadır. Lojistik operasyonların

tümü dijital ortamda ve yazılımlar ile yönetilmekte-

dir, bu da teknolojinin lojistik sektörünün 

geleceğindeki yerini belirtmektedir. Online alıverişe

olan talebin büyük şehirlerin yanı sıra küçük şehirlerde

de artışa geçmiş olması, firmaları daha sistematik 

ve dijital bir yapılanmaya sokmaktadır. 

E-ticarette hızlı teslimata ve satın alma yeniliklerine

artan talep doğrultusunda gerek depolarda gerek-

se sahada otomasyon ve robot teknolojilerinin 

kullanımı yaygınlaşmakta olup ilerleyen süreçlerde 

ise bu teknolojilerin, lojistik operasyonların 

vazgeçilmez ihtiyacı olacağı muhtemeldir, tabii ki 

bu süreçleri yönetecek en önemli unsurlar yine 

bizler olup iyi bir ekibin ve iyi bir operasyon 

yapısının önemi her zaman ayrı olacaktır.

Kuruluşumuzdan bu yana öncelikli hedefimiz 

müşterilerimizin B2B, B2C ve C2C kargo ve lojistik 

ihtiyaçlarına özel teknolojik, yenilikçi, profesyonel 

çözüm, hız ve memnuniyet odaklı operasyon 

yapıları kurarak bu yapıları uygulamalı ve 

yazılımsal olarak hayata geçirmektir. 

Yeniliklere özel olarak her gün daha da geliştirmekte

olduğumuz teknolojik alt yapımız ve profesyonel 

kadromuz ile bu dönemde de odaklandığımız noktalar 

kalite, güvenli teslimat, hız ve memnuniyettir.

Kurum olarak 
bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?

YAŞAR KIMIL
BİR GÜNDE KARGO 
GENEL MÜDÜR
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Lojistik hizmetleri 
alanında, özellikle 
e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri 
bekliyorsunuz? 
Önümüzdeki dönem e-ticaret dünyasında kuvvetli 

lojistik & tedarik zinciri alt yapılarının ön plana çıka-

cağını düşünüyoruz. Müşteriye yakın olan, müşterinin

ihtiyaçlarını iyi anlayarak sadece fiyat odaklı değil 

kişiye konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatma 

anlamında yatırım yapan firmalar ön plana çıkıyor 

olacak. 

Genel manada merkez depoların küçülmesini, 

bölge depo & aktarma merkezlerinin vasıtasıyla 

parçalı bir stok yönetiminin ön plana çıkması 

beklentilerimizin doğal sonucu olarak karşımıza 

çıkıyor olacak.

Omni Channel Logistics’i sistemsel ve operasyonel 

olarak uygulayan farklılaşmayı kökten yakalayacak. 

Bizler kurum olarak stratejimizi Omni Channel 

Logistics üzerine kurguluyoruz. Buna uygun olarak 

yaptığımız teknolojik yatırımlarla kendi yazılım-

larımızı geliştirerek markaların en hızlı sipariş hazır-

lama, en kısa zaman diliminde teslimat yapma ve 

kolay iade süreçlerini kabul edebilmelerine destek 

oluyoruz. 

Bu kapsamda da Alışveriş Merkezleri’nin birer depo 

& aktarma rolü oynayarak süreçte kilit bir role sahip 

olacağını öngörüyoruz. Buna paralel olarak 

markalarımızla (Mall Logistics, Easy Point Express, 

Easy Point Kurumsal&Tekil Esnaf) tüm Türkiye 

yaygınlığımızı arttıracak adımlar atıyoruz.

İş ortaklarımızla sistemsel entegrasyonlarımızı 

derinleştiriyor, yeni iş ortaklarımızla entegre olmak 

adına görüşmelerimizi hızlıca sürdürüyoruz. 

Bu dönemde bizler için 2 ana kriterin sistemsel 

entegrasyon ve yaygınlık olduğuna inanıyoruz. 

Kurum olarak 
bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?

EMRE CEVDET ÇİZMECİOĞLU
MALL LOGISTICS 
YÖNETİCİ ORTAĞI
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Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 
Hızla büyüyen e-ticaretin tüm dünya ticaretinden 

aldığı pay 6’da birlere kadar geldi. E-ticaretteki bu 

hacim artışı aslında güçlü bir lojistik ağıyla 

desteklenmeye devam ederse, geleceğin ticaret 

yöntemi olarak ilk sırada yer alabilir diye 

düşünüyorum. Uluslararası lojistiğin sürdürülebilir 

gelişimini de ayrıca teşvik edecektir.  Bu durum 

aynı zamanda sektörümüzde hizmet kalitesini 

iyileştirdiği gibi, artan trafiği kolayca yönetebilmek 

için şirketlerin dikey ve yatay entegrasyonlarla 

dijitalleşmeye yönelik yatırımlar yapmasına katkı 

sağlıyor. Yapılan yatırımlarla sektörümüzün hızlıca 

bu dijital dönüşüme adapte olacağını ve hizmet 

kalitesini daha da artıracağını düşünüyorum.  

Kurulduğumuz günden bu yana dijitalleşme ve 

teknoloji konusunda çok önemli yatırımlar 

yapıyoruz. Dijitalleşmeye verdiğimiz önem ve 

yaptığımız yatırımlar doğrultusunda, her türlü 

süreç yönetiminde anlık geri bildirim ve raporlama 

ile yapay zekâ konusunda sektörümüzün oldukça 

ilerisinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. 

Kendi geliştirmiş olduğumuz ve sürekli güncelle-

diğimiz ERP yazılımımızla, bir ürünün taşıma 

organizasyonu ve yük takibi konusunda, iletişim 

sürecinde kaybedilen zamanı anlık takip sistemimizle

bertaraf ediyoruz.  Yani WeLD müşterileri, ERP 

yazılımımız sayesinde bizlerle mail veya telefon 

üzerinden iletişime geçme gereği duymadan, iste-

dikleri zaman ürününün nerede olduğunu, teslimat 

noktasına ne zaman ulaşacağını, nasıl bir pozisyon 

alması gerektiğini kahvesini yudumlarken de 

öğrenebiliyor.  

Önümüzdeki dönem için de müşterilerimize kesinti-

siz hizmet vermek adına yeni bir dijital proje 

üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir 

süre sonra hayata geçireceğimiz projelerimizle bir 

kez daha hayallere öncülük edeceğiz. 

Kurum olarak 
bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?

ÇİĞDEM CEBECİGİL
WELD ULUSLARARASI 
TAŞIMACILIK YÖNETİM
KURULU ÜYESİ VE STRATEJİK 
İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ SOYSAL DERGİ KASIM-ARALIK 202223 24



Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 

E-ticaretin, toplam ticaret içindeki payı % 16 ları 

bulmuştur. Tüketicilerin alışkanlıkları ve talepleri, 

oranın ileriki günlerde daha da yükseleceğini 

ortaya koymaktadır. Ancak, son dönemde tüm dün-

yada yaşanan satın alma gücünün gerilemesi, bu 

artışın hızının görece olarak yavaşlayacağını da 

ortaya koymaktadır

2022 Yılı ve öncesinde büyüme, e-ticaret aracı 

hizmet sağlayıcı firmalar (Trendyol, Hepsiburada 

vb.) sayesinde elde edilirken, artık üretici firmaların 

kendi e-ticaret siteleri üzerinden de satış yaptıkları 

hibrid bir e-ticaret sisteminin öne çıkmaya 

başladığı daha net görülecektir. 

Firmaların, Lojistik İhtiyaçları karmaşık ve belirsiz 

olacaktır. İhtiyaçları artan ve  çeşitlenen firmaların, 

lojistik hizmetlerini yerine getirmek için, tabana 

yayılan 3. Parti Lojistik servis sağlayıcılardan daha  

fazla istifade etmeleri gerekecektir. 

Oluşan yeni talepler beraberinde, tüm firmalara 

hizmet verebilen, tam otomasyonla çalışan ve 

günlük 100 binlerce sipariş hazırlayabilme kabili-

yetine sahip depoların yapılmasına, depoların 

tüketicilere daha yakın yerlere konumlandırılması-

na, tam entegre ürün dağıtım sistemlerinin kurul-

masına neden olacaktır. Talebin büyümesi, lojistik 

firmalarının da tüm işleri tek başına yapamamaları-

na ve akabinde yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasına 

yol açacaktır.

Ayrıca, Ülkemizin Avrupa pazarına yakın olması, 

ürün kalitesinin yüksek olması, Türk Firmalarının 

Avrupa e ticaret hizmet sağlayıcı firmalar ile entegre

çalışmaya başlaması nedeni ile önümüzdeki 

dönemde e-ihracat yükselen bir değer olacaktır.

Horoz Lojistik olarak, bilgide, süreçte ve hizmette 

yoğun teknolojinin kullanıldığı, müşterilerimizin 

ihtiyaç duydukları kadarını dilediği zaman kullana-

bildiği bir sistem kurmaya odaklandık.

Kurum olarak bu dönemde 
odaklandığınız noktalar nelerdir?

İLKER ÖZKOCACIK
HOROZ LOJİSTİK 
YURTİÇİ GRUP BAŞKANI
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Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 
Türkiye’de pandemi ile birlikte e-ticaretin büyümesi

hızlanmış ama pandemi etkisinin geçmesi sonrasında

sert bir düşüş yaşamamış, sadece pandemi 

öncesindeki büyüme trendlerine geri dönmüştür. 

Bu büyümeler doğrultusunda lojistik tarafını ise 

depolama ve paket taşımacılığı olarak ikiye 

ayırmamız gerekir. 

Paket taşımacılığında sektördeki oyuncular kapa-

sitelerini artırıp hızlıca teknolojik yatırımlar ile 

kendilerini konumlandırdılar ama depolama tarafı 

maalesef aynı şekilde kapasitelerini artıramadı ve 

teknoloji tarafını da bazı firmalar hariç çok geliştir-

medi. 2023 yılında depolama yapan firmaların 

teknoloji tarafına daha fazla eğileceklerini, son-

rasında kapasitelerini artırıcı yatırımların 

yapılacağını ön görüyoruz. 2023’de eğer 3PL’den 

hizmet alan e-ticaret firmaları hizmet kalitesinde 

memnun kalmazlarsa kendi yönetecekleri depolar 

kurabilirler.

Kargoist olarak odağımızda üç konu bulunmak-

tadır. Bunlardan ilki, teknolojik alt yapımızı güçlen-

direrek rotalama uygulamalarımızı geliştirip tesli-

mat sürelerini iyileştirmektir ve alıcı memnuniyeti 

daha üst seviyeye çıkartmak.  İkincisi, son teslimat 

tarafındaki alternatifleri çoğaltmak (kargomatlar, 

esnaf teslimat noktaları vb farklı alternatifleri 

alıcılara sunabilmek). Buradaki çeşitliliği 

sağladığımız alıcıların evde bekleme sorununu 

çözerken, e-ticarette satışın zor olduğu bir süreç, 

firmanın satış yaptığı bir paketi alıcıya ulaştırabilme 

yüzdesini artırarak satış kaybının önüne geçmek. 

Üçüncüsü ise son dönemde yurtdışına yoğun bir ilgi 

bulunmaktadır. Burada bizler de yurtdışına paket 

göndermek isteyenlerin ilk akla gelen çözüm ortağı 

olmak. Bununla ilgili de testlerimizi gerçekleştirdik, 2023 

ilk çeyreğinde buradaki hizmetimizi aktif edeceğiz. 

Kurum olarak 
bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?

FAHRİ ÇIRAK
KARGOİST / İŞ GELİŞTİRMEDEN 
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
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Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 
Türkiye’de hızla artan satıcı sayısı ve maliyetlerin 
e-ticarette de rekabeti arttırarak, pazar payını 
düşürdüğü düşünüldüğünde, 2023’te büyüme 
stratejisi e-ihracat olacak. TL’deki aşırı devalüasyon 
sebebiyle e-ihracat bir anda önem ve öncelik 
kazandı. 

Bu sebeplerle özellikle mikro ihracat lojistik konusu 
hız kazanacak olup bununla beraber kargo gönderileri 
yurtdışı kargo firmalarını (UPS, FEDEX gibi.) daha 
da ön plana çıkaracaktır. Özellikle hava kargo diğer 
dağıtım kanallarına kıyasla hızlı olması sebebiyle 
öncelikle tercih edilecektir. Buna bağlı olarak da 
hava kargo firma sayısı belirli rakamda ve kapasitede 
olması sebebiyle kapasiteye karşılık veremeyeceği 
ve alternatif kanalların oluşması yönünde çalışma-
lar yapılacaktır. Bu sebepleri topladığımızda pazar 
yerleri ve yurt içi kargo firmalarının yurt dışı last 
mile lojistik konusunda gelişim sağlayacakları ve 
stratejik plan oluşturup last mile lojistiğe yönelme 
içinde olacağını düşünüyorum. Bu konuyu bir 
seviye daha üste taşıyarak pazaryerleri veya yurt içi 
kargo firmaları hava kargo firması kurarak uçak 
alımlarına kadar süreci daha da ileriye taşıyacakları 
kanaatindeyim. 2023 yılı içinde ihracat lojistiği 
yönünde büyük adımların olacağını öngörmekteyim. 

PTTAVM olarak Fulfillment projelerini yurtdışında 
gerçekleştirme amaçlı farklı ülkelerde depolar 
açmak ve çözüm ortağı olduğumuz dağıtım firma-
larıyla kargo ve teslimat süreçlerini yönetme konu-
larında hazır projelerimiz devam etmektedir. Bunun 
yanında yurt dışı müşterilerimize fulfiilment ope-
rasyonlarını gerçekleştirmek için kendi depolarımızda
operasyon gerçekleştirmeye başladık.

Bizi bir adım daha öne çıkarmak için hedeflerimizi 
bir üst kademeye taşıyarak yurt dışı taşımacılıkta 
bizde varız demek için IATA sertifikası aldık ve 
PTTAVM olarak yurtdışına ürün taşımada çözüm 
ortağımız olan bazı taşımacılık-kargo firmalarıyla 
acentelik oluşturduk ve diğer rakiplerden kendimizi 
farklılaştıran bir yöne açılım yaptık. Uçtan uca 
entegrasyonlar ve last mile teslimatlarla 
müşterilerimize Yurt dışı gönderimini kapsayan 
operasyon hizmetlerin tamamını sunmaktayız. Şu 
anda acentelik çalışmaları ile yurt dışı gönderilerine 
Türkiye genelinde PTT şubeleri aracılığıyla 
müşterilerimize destek vermekteyiz. Uluslararası 
taşımacılık için başlayan acente çalışmalarının 
devamında ihtiyaç olarak karşımıza çıkacak olan 
kargo uçak filomuzu kurma düşüncesi birkaç yıl 
içinde kurumumuz içinde oluşacağını düşünüyorum.

Kurum olarak 
bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?

MEHMET YIKILMAZ
PTTAVM LOJİSTİK DİREKTÖRÜ
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Lojistik hizmetleri
alanında, özellikle
e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri
bekliyorsunuz? 

Perakende sektörünün daralacağını ve bundan 

etkilenen lojistik hizmetlerinin azalacağını 

öngörüyoruz. Bununla birlikte e-ticaret lojistiğininde 

düşüş trendinde olacağını sektörü önümüzde zorlu 

bir dönemin beklediğini düşünüyoruz. 

2023 yılında teknolojiye yaptığımız yatırımları 

artırarak hizmet verdiğimiz AVM’lerde teknolojinin 

tüm imkan ve kabiliyetlerinden maximum düzeyde 

faydalanmayı hedefliyoruz. 

2023 yılı Ocak ayı ile birlikte hizmet vermeye 

başladığımız AVM’lere odaklanıp aynı zamanda 

yeni AVM görüşmelerine hız kesmeden devam 

edeceğiz. 

AVM’lere lojistik, muhaberat, danışma hizmeti, 

kargo dağıtım hizmeti, teslimat noktası hizmeti, 

vale gibi hizmetler ile çeşitliliği sürekli artırıyoruz. 

Firma olarak bu zorlu dönemde mevcut operasyon-

larımıza ve yeni hedeflerimize odaklanıp verimliliği 

artırarak hizmet içi eğitimlere ve teknolojik yatırım-

lar ile verilen hizmetin kalitesini artırmayı hedefli-

yoruz.

Hizmet verdiğimiz AVM’lerde güvenli ve kaliteli 

hizmet vermek için tüm operasyonel süreçlerimizde

sürekli iyileştirmeler yaparak perakende sektörüne 

katkı sağlamaktan ve istihdam sağlamaktan 

memnuniyet duyuyoruz.

KAMURAN ANKA
ANKAGRUP 
LOJİSTİK KURUCUSU
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bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?



Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 
E-ihracat trendi, tüketici davranışları ve teknoloji 

yatırımları lojistik sektörünün geleceğini belirliyor. 

Daha düşük maliyet ve daha fazla hız beklentisi, 

esneklik gibi talepleri karşılamak zorunda olan 

lojistik sektöründe, dijitalleşmeye yapılan yatırım-

lar, iş süreçlerini ve sektörün geleceğini doğrudan 

etkileyecek. Bu beklentiler teslimat süreçlerini de 

yeniden şekillendirecek. Öte yandan, teknolojik 

gelişmeler ile akıllı gönderi teslimat süreçleri, rota 

optimizasyon uygulamaları daha çok hayatımıza 

girmeye başlayacak.

Hızlı teslimat, fiyat esnekliği ve dijitalleşme ana 
odaklarımız arasında yer alıyor. UPS Havayolları’na 
ait Boeing 767 tipi uçağımız Türkiye’deki ihracat 
operasyonlarımıza dahil oldu.

Bu uçağımız sayesinde Türkiye’deki ihracatçıların 

gönderileri Köln Ana Aktarma Merkezimizden tüm

dünyada UPS operasyonlarının bulunduğu 220 ülke 

ve bölgeye daha hızlı ulaşıyor. Öte yandan, fiyat 

esnekliğini önceleyen ve zaman kısıtlaması olmayan 

müşterilerimiz için karayolu üzerinden gönderim

yapabilecekleri bir hizmet modeli geliştirdik. Her 

hafta bir tırımız, Türkiye’den yola çıkarak 

Avrupa’ya ulaşıyor.

Ayrıca gönderi süreçlerinin çok daha teknolojik ve 

pazar yerleri ile de entegre şekilde yönetilebildiği 

UPS Smart gibi hizmetlerimiz de bulunuyor. 

Türkiye’de geliştirdiğimiz UPS Smart gibi teknolojik 

yazılımlarımızı müşterilerimiz, kendi lojistik sistem-

lerine entegre ederek UPS ile gerçekleştirdikleri 

tüm lojistik operasyonu takip edebiliyor. Yurt içi ve 

yurt dışı gönderiler için gerekli olan gümrük dahil 

tüm dokümanları hazırlayabiliyor, kurye çağırabili-

yor, raporlama yapabiliyor, teslimat süreçlerine 

müdahale edebiliyor, müşterilerine bildirimler 

yollayabiliyorlar. UPS Smart ile pazaryerlerini tek 

bir kanalda toplayarak e-ticareti kolaylaştırıyor ve 

süreçleri dijital bir hale getiriyoruz.

Kurum olarak bu dönemde 
odaklandığınız 
noktalar nelerdir?

ENGİN KOLAT
UPS TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ
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Hızlı teslimat, fiyat esnekliği ve dijitalleşme ana 
odaklarımız arasında yer alıyor. UPS Havayolları’na 
ait Boeing 767 tipi uçağımız Türkiye’deki ihracat 
operasyonlarımıza dahil oldu.

Lojistik hizmetleri alanında, 
özellikle e-ticaret lojistiğinde 
bir yıl içerisinde hangi 
gelişmeleri bekliyorsunuz? 
Pandemi etkisiyle yakalanan artış trendinin 

önümüzdeki dönemde de devam edeceğini 

düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son 

verilere göre ülkemizde e-ihracatın ihracat içindeki 

payı yüzde 1 seviyelerinde. 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin verileri 

Türkiye’nin 2020-2024 yılları arasında e-ticaretin 

en fazla büyüme göstereceği ülkeler listesinde yer 

aldığını belirtiyor. Buna göre sınır ötesi ticaretin 

büyümeye devam etmesi için tüm koşulların 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Ülke olarak yatırıma 

iştahlı, hızlı aksiyon alabilen özel sektörümüz, çoklu 

üretim yeteneğimiz ve lojistik avantajlarımız, küre-

sel e-ticaret için de en büyük gücümüz.

Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinde yaşanan 

değişimler iş modelleri üzerinde de değişiklikler 

yaratmayı zorunlu hale getiriyor. Biz de Globelink 

Ünimar olarak, depolama, katma değerli servisler 

ve last mile hizmetlerine çözüm ortağı arayan; 

gerek pazaryerlerinde gerekse de kendi say-

falarından satış yapan üretici ve ihracatçılara özel 

çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. 

Bu kapsamda; dijital altyapımızı sürekli geliştirirken 

depolama, e-ticaret lojistiği, yurt içi taşımacılık & 

parsiyel dağıtım ve katma değerli servislere ağırlık 

veriyoruz. Ürünlerini yurt dışı pazarlara açmak 

isteyen müşterilerimiz içinse, gelişmiş network 

ağımızla, Türkiye çıkışlı konsolidasyonları için 

adrese teslim e-ticaret hizmeti sunuyor, e-ticaret 

lojistik hizmetlerimiz ile ürünlerin tüketiciye ulaşma 

sürecini etkin bir şekilde yönetiyoruz. 

Tüm bu yatırımlarımız ile birlikte e-ihracat yapılan 

tüm pazarlara sadece B2C değil B2B, B2G hatta 

C2C servisleri de sunmaya hazırlanıyoruz.

Kurum olarak bu dönemde 
odaklandığınız noktalar nelerdir?

KORAY ÇITAK
GLOBELINK ÜNİMAR 
İCRA KURULU KOMİTE ÜYESİ
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