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22 MILYON ÜRÜNÜ

vitrine çıkardı

Tekstil sektörüne sundukları hizmetler kapsamında
2015’te uluslararası alanda 5.350 adet tır taşıması
yaptıklarını, yurtiçinde ise 22 milyon ürünü 800’ün üzerinde
mağazaya sevk ettiklerini belirten Karınca Lojistik Yurtiçi
Lojistik ve İş Geliştirme Koordinatörü Özgül Ayyıldız,
önümüzdeki 5 yılda tekstil lojistiğinde cirolarını 4 kat artırmayı
hedeflediklerini söylüyor.

K

arınca Lojistik, özel depolama, dağıtım ve katma değerli hizmetlerle tekstil sektöründe tedarik zinciri süreçlerinde yaşanan birçok
sorunu askıya alıyor. 2015 yılında uluslararası tekstil taşımalarında hem parsiyel hem
FTL olarak toplamda 5.350 adetlik tır taşıması gerçekleştirdiklerini belirten Karınca Lojistik Yurtiçi Lojistik ve İş Geliştirme Koordinatörü Özgül Ayyıldız, “Bu taşımaların %88’i
ihracat taşımalarıydı. Yurtiçinde ise yaklaşık
22 milyon ürünü Türkiye genelindeki 800’ün
üzerindeki mağazaya sevk ettik. 2016 yılında bunu 30 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.
2016 hedefimiz uluslararasında %10, yurtiçinde ise %30 büyümek” dedi.
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KATMA DEĞERLİ HİZMETLER
Katma değerli hizmetlerinizden söz
eder misiniz?
Katma değerli hizmetlerimiz arasında;
kalite kontrol, ütüleme, alarmlama, ambalajlama, askıya asma gibi çeşitli aktiviteler
bulunmaktadır. Askılı ve kolili olarak yerli üreticilerden aldığımız ürünleri depolarımıza getirerek ürüne özel kalite kontrol süreçlerinden geçiriyoruz, uygunluğu tespit
edilen ürünleri askılı ve katlı olarak kendi
araçlarımız ile birçok ülkeye ulaştırıyoruz.
Tersine lojistik hizmetleri özellikle tekstil
sektöründe büyük önem taşımaktadır. Sezon sonlarında mağazalardan depolarımıza
getirdiğimiz ürünlerin kalite kontrol süreç-
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lerini tamamladıktan sonra tekrar satışa
sunulabilir hale getiriyoruz. Ürünler depolarımızda yeniden canlanıyor ve mağazalarda son kullanıcılarına kavuşuyor.
Katma değerli hizmetlerimizin önem arz
ettiği bir diğer satış kanalı ise e-ticaret.
Günümüzde internet kullanıcılarının artış göstermesi ve teknolojinin ilerlemesi ile e-ticaret lojistiği bambaşka bir yere
sahip oldu hayatımızda. Depolarımızda
internet üzerinden satışı yapılan ürünler
son kullanıcıya gitmek üzere özenle hazırlanarak hediye paketi yapılıyor ve satın alan kullanıcıların yazdıkları küçük
notlarda bu pakete dahil ediliyor.
Tekstil lojistiğine yönelik
gerçekleştirdiğiniz yatırımlar neler?
Karınca Lojistik olarak amacımız,
ipliğin üretiminden son kullanıcıya bitmiş ürünlerin askıda teslim edilmesine kadar geçen süreci müşterilerimiz
için en verimli hale getirmek, kaliteli
bir hizmet anlayışı içerisinde moda sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümleri
üretmek. Hem uluslararası hem de yurtiçin de modanın var olduğu her yere
ürünleri en uygun şekilde taşıyacak filoya sahibiz ve her geçen gün filomuzu büyütüyoruz. Depolarımızda askılı ve katlı ürünlere özel stoklama alanları mevcut, konveyör ve otomasyon
sistemleri ile tekstil sektörünün ihtiyacı olan hıza erişebiliyoruz. Sektörün dinamiklerine uygun minimum maliyet maksimum verimlilik yaratacak çözümleri müşterilerimize sunuyoruz.
Tekstil sektörüne sunduğunuz
hizmetler kapsamında hangi
pazarlara ulaşıyorsunuz? Bu
sevkiyatlarda hangi taşıma
modlarını kullanıyorsunuz?
Tekstilde yaptığımız uluslararası
taşımaların yanında, yurtiçinde de depolama ve dağıtım hizmetleri veriyoruz. Türkiye genelinde 800’ün üzerinde cadde ve AVM mağazalarına her
gün depolarımızdan ürün gönderiyoruz. Yine hizmet verdiğimiz müşterilerimizin internet operasyonlarını da
biz yönetiyoruz. Bu alanda hızlı bir büyüme içindeyiz. Bu artışın temel sebebi yeni müşteriler ile anlaşmamız ve
operasyonlarımızı büyütmemiz. Tekstil sektöründeki birçok firma bizi tercih ediyor. Taşıma modlarında ise bildiğiniz gibi tekstil taşımaları askılı ve
kolili taşımalar olmak üzere ikiye ayrılır. Askılı taşımlarda şıtangalı araçlar
kullanıyoruz. Uluslararası taşımalarda hem askılı hem kolili yaptığımız taşımları parsiyel olarak da gerçekleştirebiliyoruz.

TEKSTİL CİROSUNU
4’E KATLAYACAK
Tekstil lojistiği iş hacminiz içinde
nasıl bir pay alıyor? Bu alanda nasıl
bir büyüme hedefliyorsunuz?
Tekstil sektörüne sunduğumuz ulusal
ve uluslararası hizmetler iş hacimiz içinde %25’lik bir paya sahip. Bu alandaki hizmetlerimiz 2015’te bir önceki yıla göre
%30’luk bir büyüme gösterdi. 2016 hedefimiz büyüme oranını %35’e çıkarmak. Depolama ve katma değerli hizmetler için
kullanmakta olduğumuz toplam kapalı
alanımız 2014 senesinden bu yana 5 katına
çıktı. Önümüzdeki 5 yıllık planımız, tekstil
lojistiğine özel üretmekte olduğumuz hizmetlerimizi ciro bazında 4 kat artırmak.
Karınca Lojistik Türkiye tekstil
sektörünü ihracatta nasıl
destekleyecek? Gündeminizdeki
planlar neler?
Türk hazır giyim sektörü gelecek yıllar
için iddialı hedefler ortaya koymaktadır.
Önümüzdeki 10 yılda 300 milyar dolar ihracat öngören sektör, yurtdışı mağaza sayısını 10 bine, hali hazırda %15 olan markalı
ihracat payını da %50’ye çıkarmayı hedefliyor. İran’a uygulanan ambargonun kalkmasının ihracatımıza olumlu katkı yapacağını beklemekteyiz. İran gerçekten büyük
bir pazar ve Türkiye’nin birçok konuda
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hazır
giyim ve tekstil İran pazarına satabileceğimiz ürünlerin başında gelmektedir. Ayrıca
geçmişte birçok yabancı firma Türk firmaları ile işbirliği yaparak Orta Asya’ya gitmek istedi. İran pazarında da yabancı firmaların işbirliği yapacaklarını beklemekteyiz. Karınca Lojistik, tekstil ve hazır giyim
sektöründeki 30 yıllık tecrübesini müşterilerine butik çözümler üreterek sunmaktadır. Bu alandaki bilgi ve tecrübemizi İran
pazarına taşıma planlarımız var. Konu ile
ilgili İran’da çeşitli firmalar ile temasımız
oldu. Doğru ve vizyonu olan bir partner
ile İran pazarına taşıyacağımız tecrübenin
tekstil ve hazır giyim sektöründe yatırım
yapacak yerli ve yabancı firmalara lojistik
maliyet ve kalitelerini kontrol altında tutmaları açısından büyük fayda sağlayacağı-

TEKSTİL LOJİSTİĞİ

nnnn

“Karınca Lojistik, uzun
zamandır servis verdiği Balkan
ülkeleri, Ortadoğu, Türki
Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika
pazarına İran ve Sahra Altı
dediğimiz Afrika ülkelerini de
katarak katma değerli hizmet
ağını genişletmek için güvenilir
ve bölgesinde güçlü iş ortakları
ile yoluna hız kesmeden
devam edecek.”
nı düşünüyoruz. Kuzey Afrika ülkelerine,
Almanya ve Fransa’daki iş ortaklarımız sayesinde haftalık düzenli karayolu çıkışları organize etmekteyiz. Türki Cumhuriyetler, özellikle Türkmenistan ve Kazakistan
karayolu ve multimodal taşımacılıkta yoğun olarak servis verdiğimiz noktalar. Havayolu kolili ve askılı tekstil taşımacılığında 30 yıllık tecrübemizi Avrupa hattından
sonra bu gelişmekte olan pazarla da aktardık. Karınca Lojistik, uzun zamandır servis verdiği Balkan ülkeleri, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika pazarına İran ve Sahra altı dediğimiz Afrika ülkelerini de katarak katma değerli hizmet ağını genişletmek için güvenilir ve bölgesinde
güçlü iş ortakları ile yoluna hız kesmeden
devam edecek.

E-TİCARET LOJİSTİK
SEKTÖRÜNÜ DE BÜYÜTECEK
Türkiye tekstil sektörünün geleceğine
ilişkin öngörüleriniz ve lojistikte
çözüm bekleyen alanlar neler?
Türkiye İran arasında ticaretin hız kazanması ile başta ayakkabı olmak üzere,
sektörün ihracatı olumlu yönde etkilenecektir, yurtiçi satışları ise yaşanan olumsuz
şartların ortadan kalkması ile canlanacaktır. Özellikle internet satışlarında son yıllarda çok ciddi artışlar gözlemlenmektedir.
E-ticaret lojistiği, özellikle tekstil sektöründe çok daha büyük bir alana sahip olacaktır. E-ticaretin son kullanıcı tarafında görünen yüzü, depolama ve dağıtım hizmetlerindeki kalite anlayışıdır. Tekstil sektörünün e-ticaret satış kanalında göstereceği
büyüme, lojistik sektörünü de direkt etkileyecektir. Çözüm bekleyen en önemli teknolojinin yeterli düzeyde kullanılmamasıdır. Bunun temelde iki sebebi var; birincisi,
firmalar lojistik operasyonlarını kendi bünyelerinde yaptıklarından teknoloji yatırımının geri dönüşü çok uzun vadede oluyor.
İkincisi ise, sektördeki kontrat sürelerinin
kısalığıdır. Kontrat süreleri kısa olduğunda
teknoloji yatırımı fizibıl olmuyor.
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