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TheLoad Star'dan AlexLennane'nin yaptığı haberde ise göndericilerinve forwarderlerin 

havayollarının tanıttığı All in rateuygulamasına geçişi sessiz karşıladığı ifade ediliyor.All in 

rate uygulamasının kapısını Türkiye'de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de Emirates 

açtı ve QatarAirways onu takip etti. Şu anda birçok havayolu büyük tanıtımlar yapmasa da bu 

uygulamaya geçiyor.

VirginAtlantic Cargo, 1 Mayıs itibarıyla All in rate uygulamasına geçmişti. Münih'teki 

Transport Logistic fuarında havayolu bu değişikliği tanıttı. VirginAtlantic Cargo Başkan 

Yardımcısı John Lloyd: “Müşteriler genel olarak her şirketin bu şekilde fiyatlama 

yapmasını istiyor. Kimi ister, kimi istemez belki ama artık bu işi bitirmek istiyoruz. 

Zaten büyük uluslararası şirketler için uygulama her zaman All in olarak 

devam etti.” dedi.

AirBridgeCargo'da All in rate uygulamasını tanıtıyor. İcra Kurulu 

Başkanı DenisIlin: “Müşterilerimizin yarısı her şey dâhil istiyor, yarısı 

da istemiyor. Yavaş ama emin adımlarla All in rate uygulamasına 

geçiyoruz ama özel satışlarımızda bu uygulamaya başladık.” dedi. “Ek FSC&SSC 

mekanizması çalışmıyor ve artık modası geçti. Müşteriler artık son fiyatı bilmek istiyor. Bu 

mekanizma baştan ayarlanmalı ve daha şeffaf olmalı.” diye devam etti.

Avrupa Göndericiler Konseyi (TheEuropeanShippers' Council )'inde hava kargo endüstrisi 

üzerine danışmanlık yapan JoostvanDoesburg konu hakkında “Hava kargo sektörünün 

müşterileri üç şey istiyor: tek biçimlilik, istikrar ve şeffaflık.” Van Doesburghavayollarını 

“kârlarını arttırmak için FSC&SSC ek maliyetlerini suistimal etmek” ile suçladı ve “Ne zaman 

ki tüm havayolları sistemlerini değiştirir ve ek ücretlerden (FSC&SSC) vazgeçer, o zaman biz 

de daha şeffaf olabiliriz. Hâli hazırdaki ek maliyetlerin yakıtla veya güvenlik masraflarıyla hiç 

alakası yok.” açıklamasında bulundu.

According to The Load Star’s Alex Lennane, forwarders stayed calm after the airlines announced 

the all in rate policy. The policy was first introduced by Emirates and then followed by Qatar 

Airways in Turkey as well as in many other countries of the world. Recently, there are many other 

airlines that are switching to the all in rate policy even though they do not announce it out loud.

Virgin Atlantic started to apply all in rate policy by 1 May and it introduced this during Transport 

Logistics Fair in Munich. John Lloyd, VA Cago Vice President “This is how the customers want 

from all companies to do. Maybe some of them disagree but we want to finish the job. Moreover, it 

was already “all in” for big international companies all the time” said in a statement.

Air Bridge Cargo also introduce its “all in” policy. Executive president Denis Ilin said: 

Half of the customers want all in, while other half does not. We 

proceed slow but firmly to applying “all in rate”. 

In fact, we already do it on our special sales. Surcharge trend is over 

now. The customers want to know the sum. This mechanism should be 

readjusted and transparent. The air cargo consultant for The European 

Shippers’ Council, Joost van Doesburg said: “The customers of air cargo industry demand three 

things: uniformity, stability and tranparency”.  And he blame the airlines to abuse the surcharges 

in order to increase their profit. He continued: “It is not possible to be completely transparent 

before the airlines give up on the surcharges. Current surcharges definately has nothing to do with 

real costs of fuel and security.”
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uro'nun dolar karşısındaki değer kaybının sektörde bir karşılığı olacaktır. Havayollarının masraf 

kalemlerinin dolar, satışının ise euro olması sektörün diğer aktörlerini felaket tellallığına E
itmektedir. Türkiye'deki hava kargo taşımacılığı sektörü; maliyetleri dolar satışları euro olan havayollarının 

navlunlarında arttırım anlamına gelen bir formül bulacağını düşünüyor. TurkishAirlines'ındöviz kurlarında 

yaşanan hızlı değişim ve giderlerin önemli bölümünün dolar bazında olmasını gerekçe göstererek, dış hat 

biletlerinin fiyatlamasında eurodan dolar kuruna geçmesi 

bu formülün işaretini veriyor. Lufthansa ve / veya Air 

France – KLM gibi havayollarının euro'dan vazgeçmesi 

pek muhtemel değil ancak bayrak taşıyıcılarımız hava 

kargo pazarında acentelere yaptığı satışlarını dolar 

üzerinden yapması kendilerine göre mantıklı bir yol 

olabilir.

uro's value loss against USD will mean something to the industry for sure. Airlines pay their costs in 

dollars and make their revenue in euros. This is likely to create scaremongers from other players in  E
the industry. The players air cargo industry in Turkey think the airlines will find a formula that helps  them to 

increase their freight charges under this double-currency circumstances.  Turkish Airlines's  call on switching to 

USD from Euro in international ticket pricing can be 

considered as a sign of said  formula. This desicion is 

based on the reason that currency is fluctuant and most 

of the costs are paid in dollars. It does not seem likely for 

Lufthansa and/or Air France-KLM to give up on Euro 

but it could make very good sense if the flag carrier of 

ours decides on selling in dollars to air cargo agencies.



Deutsche Lufthansa AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Lufthansa Cargo 

AG Denetim Kurulu Başkanı olan Harry Hohmeister:“Hava kargo bizim için 

temel iş alanlarımızdandır ve Lufthansa Cargo grubumuzun ayırımında 

önemli ve başarılı bir markadır. Buna rağmen, bu yatırımı en az iki yıl erteleme 

kararı aldık. Mevcut altyapı ile gerekli artırıcı önlemlerinin 

ardındanLufthansa Cargo çalışmalarını birkaç yıl boyunca başarıyla devam 

ettirirken, LCCneo'nun ertelenmesiyle de yatırım notupuanımız artacak ve 

mali profilimiziartırabileceğiz.” Dedi. Frankfurt'ta modern kargo altyapısının 

gerekliliği Lufthansa Group yönetimi ve denetim kurulu tarafından 

tasdiklenmiştir. Lufthansa Cargo için kargo merkezinin yeni inşaatı hala 

mantıklı ve kârlı bir yatırım olarak kabul edilmektedir ancak uyguluma en 

erken iki yıl içinde faaliyete geçirilecektir.

Lufthansa Cargo AG Yönetim Kurulu Başkanı Peter Gerber olayları şöyle yorumladı: “ 'LCCneo' 

'Lufthansa Cargo 2020'stratejisinin geleceğe yönelik önemli bir yapı taşıdır. Program hala tüm hızıyla 

uygulanacaktır.” dedi.Hali hazırda Lufthansa Cargo için MD-11F'lerin haricinde 5 adet B777 kargo uçağı 

uçmaktadır, IT modernizasyonu işlemi de bu yıl içinde tamamlanacaktır ve Japon ANA Cargo işbirliğiyle Avrupa ve 

Japonya arasındaki hatlara girilmiş bulunulmaktadır.  Buna ek olarak, strateji programı kapsamında Lufthansa Cargo 

tüm süreçlerin dijitalleşmesi için çalışmaktadır ve lojistik sektörünün diğer temsilcileri ile birlikte Frankfurt'un hava 

kargo taşımacılığı sektöründeki konumunu artırmaktadır.

Gerber: “Yeni inşaatın mümkün olduğunca erken bitmesini istiyoruz, böylece bu karar ile başarılı 

gidişatımıza devam edebiliriz.” dedi.

Harry Hohmeister, a member of theexecutive board of theDeutsche Lufthansa AG andchairman 

of thesupervisory board of Lufthansa Cargo AG, said: “Aircargo is a corebusinessfor us and Lufthansa Cargo is 

a n  i m p o r t a n t a n d s u c c e s s f u l f a c t o r  o f  d i f f e re n t i a t i o n  o f  o u rg ro u p .  N e v e r t h e l e s s ,  

w e h a v e d e c i d e d t o p o s t p o n e t h i s i n v e s t m e n t b y  a t  l e a s t t w o y e a r s .  We  c a n  s e e t h a t ,  

a f ternecessaryenhancingmeasureswi ththeexis t inginfras tructure ,  Luf thansa Cargo can 

continuetoworksuccessfullyfor a fewyearswhilstwe can enhancethesoundfinancialprofile of the Lufthansa 

GroupwithourInvestment Grade Ratingbypostponingthe 'LCCneo'."

Thenecessity of a modern cargoinfrastructure in Frankfurt wasexpresslyconfirmedbythe 

Lufthansa Groupexecutive board andthesupervisory board. Thenewconstruction of a cargocentrefor Lufthansa 

Cargo willstill be regarded as a sensibleandprofitableinvestment; theimplementationhowever is to be decided in 

twoyears at theearliest.Peter Gerber, chairman of the Lufthansa Cargo AG executive board, commented: “The 

'LCCneo' is a significantbuildingblock of our 'Lufthansa Cargo 2020' strategyforthefuture. 

Theprogrammewillstill be implemented at fullsteam.” Five B777 freightersalreadyflyfor Lufthansa Cargo 

beside its MD-11Fs, , themodernisation of the IT landscape in handlingwill be completedthisyearand a 

closecooperationwiththeJapanese ANA Cargo has beenenteredinto on routesbetween Japan and Europe. 

Inaddition, withinthescope of thestrategyprogramme, Lufthansa Cargo is pushingfurtherthedigitalisation of 

allprocessesand is boostingtheaircargolocation of Frankfurt togetherwithotherrepresentatives of 

thelogisticsindustry.

“Evenifwewouldhavelikedtorealisethenewconstruction as early as possible, wewillstill be 

abletocontinueoursuccessfulcourseevenwiththisdecision”, saidGerber.

LUFTHANSA YENİ KARGO 
MERKEZİNİN İNŞAATINI 
ERTELEDİ

Lufthansa Cargo wil l  be 

d e l a y i n g t h e c o n s t r u c t i o n  o f  

itsnewcargocentrecalledLCCneo at the 

Cargo City North of Frankfurt airportby at 

leasttwoyears. Lufthansa Cargo will be 

d e l a y i n g t h e c o n s t r u c t i o n  o f  

itsnewcargocentrecalledLCCneo at the Cargo City North of Frankfurt airportby at 

l e a s t t w o y e a r s .  C o n s t r u c t i n g t h e L C C n e o  i s  a  c e n t r a l p i l l a r  o f  

thefreightcarrier'sfutureprogramme “Lufthansa Cargo 2020”.

LUFTHASA DELAYS CONSTRUCTİON OF NEW 

CARGO CENTRE

www.dgm-turkey.com    
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„Wir wollen
in Frankfurt
Perspektiven
schaffen für
die Region.“
Karl Ulrich Garnadt
CEO Lufthansa Cargo

GPLN- :Luzius Haffter

Ne yazık ki; lojistik kültürünün ve 
FreightForwarderlerin (Taşıma Organizatörü) iş alanı bilincinin 
dünyanın gelişmiş ülkelerinde yerine oturmasından sonra 
Türkiye'de FreightForwarder algısı oluştu. Bu geç kalmışlık 
globalforwarderlerin diğer ülkelerde edindikleri tecrübelerle 
Türkiye'de daha geniş bir çalışma alanı bulduklarından dolayı 
güçlenmelerine sebep oldu. Global forwarderlerin dünyanın 
çoğu yerinde şubesi olmasının avantajıyla buldukları bu geniş 
çalışma alanı ve yaptıkları satın almalar sayesinde bugün hava 
kargo taşımacılığı sektöründe Türkiye'deki en büyük 10 
forwarderden sadece 2 sinin yerli olması neticesini doğurdu.

It is unfortunate that the logistics culture and 
freight forwarder business awareness has settled in 
Turkey, far later then it has in the world. This 
belatedness caused the global forwarders to bring their 
businesses to Turkey with the help of their global 
experiences. And they grew bigger easily by purchases 
and of course by having branches in all over the world. 
As a result, only two forwarders among the top ten in 
Turkey is local forwarders.

amuda ve özel sektörde FreightForwarder algısı geç 
oluştuğu için gerçek anlamda Türk menşeili bir 
globalfreightforwarderimiz yok ne yazık ki. Bu K

haldeyken yerli forwarderlerimizin küresel acente ağı ihtiyacı 
ortaya çıkıyor ve bu sorunu "Forwarder Network” lerinden 
sağlama yoluna gitmek zorunda kalıyorlar. Coğrafyamızdaki ve 
sosyo-ekonomik durumları bizden çok da iyi olmayan ülkelerde 
bulunan forwarderlerinde bizimkilerden bir farkı olmadığı için 
küresel acente ağı sağlama konusunda "Forwader Network” 
lerini bir çözüm olarak görüyorlar.
Forwardernetworklerinin sayıları ise o kadar çok arttı ki artık 
bazı alanlarda uzmanlaşarak ayrışmaya başladılar.Global 
Project Logistics Network (GPLN) ise 
Proje Lojistiği üzerine uzmanlaşan bir 
network. Türkiye'den de bazı üyeleri 
bulunan GLPN'nin Ticari Direktörü 
olan LuziusHaffter ile GLPN üzerine 
bir röportaj gerçekleştirdik.

    Bize Global Projects Logistics 
Network'ün tarihçesi ve aktiviteleri 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
    GPLN, dünyanın önde gelen bir 
proje lojistiği ağıdır ve geçtiğimiz yıl 
onuncu yaşımızı kutladık. Onuncu 
yaşımızın anısına, üyelerimizin geçen 
yıllar içinde gerçekleştirdiği bazı özel 
proje taşımalarını ve teslimatlarını 
içeren 400 sayfalık bir fotoğraf albümü 
yayınladık. Albümde bunların yanı sıra GLPN'in boy göstermiş 
olduğu birçok fuardan alınan fotoğraflara da yer verdik.
     GLPN İsviçreli PatrickDick tarafından, 2004 yılında 
İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kurucu üyeler toplantısı 
ile kuruldu. Bu tarihten itibaren hızla büyüyen GLPN, 
yerkürenin her yerinde, neredeyse tüm önemli limanlarda ve 
şehirlerde, yaklaşık 290 üyenin temsiliyle faaliyet gösteriyor ve 
dünyanın en önde gelen proje lojistiği ağlarından biri 
durumundadır. GLPN günümüzün en aktif proje ağıdır. 
Dünyanın her yerinde lojistik, petrol, gaz, enerji, madencilik ve 
inşaat gibi sektörler tarafından düzenlenen fuarlarda üyeleriyle 
birlikte boy göstermektedir. Tüm bu fuarlarda kendi alanına 
sahip olan GLPN, üyelerine bu alanı paylaşma olanağı 
sağlamaktadır.

    Faaliyetleriniz genellikle hangi bölgelerde ve ülkelerde 
yer alır? Daha güçlü olduğunuz belirli bir bölge var mıdır?
    GLPN her yıl Asya, Avrupa, Afrika ve A.B.D'de çeşitli 
sektörlerin fuarlarına katılmaktadır. Ancak GLPN için esas olan 
Şubat ayında Bangkok'ta düzenlenen 12. Yıllık Genel Toplantı 
olmuştur. Geçen yıl dünyanın her yerinden gelen 160 delegeyle 
kırılan katılımcı rekorunun ardından bu yıl bu sayının artması 
beklenmektedir. (Röportajın yapıldığı 25 Ocak tarihinde 150 
katılımcı kayıt yaptırmıştı). Yıllık toplantılar genellikle her yıl 
farklı bir kıtada düzenlenmektedir. Son beş yıl içinde Rio de 
Jeneiro/Brezilya, Münih/Almanya, Singapur, Abu Dhabi/B.A.E 
ve Hua Hin/Tayland konferans yapılan şehirler olmuştur.

    Üyelerinizin uzmanlaştığı belirli bir kargo tipi var mıdır 
(DGR, PER, VAL)?
    Üyelerimiz hava, deniz ve karada, her çeşit proje taşıması 
yapabilme yetisine sahiptir. Özel elleçleme gerektiren kargolar,  
büyük ölçülü kargolar, ağır kargolar vb. her tür özel taşımacılık 
üyelerimiz tarafından yapılabilmektedir. 

gain, this belated freight forwarder awareness in public 
and private industry prevent Turkey to have a real, 
national global freight forwarder. This situation creates A

the need for global branches and the very first way to cover this 
problem is “Forwarder Networks”. Forwarder Networks are 
seem to be a good way to overcome this problem among the 
countries like ours socieconomically.
The number of the said networks increased so much that they 
had to get specialised in order to compete. GLPN is, for 
example, is specialised on project logistics. We have the 
opportunity to interview Mr. LuziusHaffter, the commercial 
director of GLPN, that also has a couple of members in Turkey.

    Could you give us some brief information about your 
network's history, activities and so on? 
    Global Project Logistics Network (GPLN), the world's 
leading project logistics network turned 10 years old last 
year. To celebrate the 10th anniversary GPLN issued a 
400 page big commemorative photobook, showcasing 
the many special   transports, lifts and installations that 
the GPLN members were entrusted in the past years. 
Another section of the book featured GPLN's 
commitment over the years at many industry specific 
exhibitions. 

    GPLN was founded by Swiss native Patrick Dick, 
starting up in 2004 with the founder member's meeting 
in Dublin, Ireland the same year. The network has grown 
in the meantime from just a few members to being the 

leading project logistics network in the world with presently 
about 290 member offices from all over the globe in almost all 
major ports and cities of the world. GPLN is by far the most 
active projects network. GPLN travels for and with the 
members around the world and joins many logistics and 
industry exhibitions, such as oil, gas, energy, mining and 
construction. At these exhibitions GPLN has its own booth and 
offers the GPLN members booth sharing.

    Which geographical areas and countries are your activities 
commonly take place? Do you have any of those that you are 
more powerful at? 
    GPLN is attending every year various industry shows in Asia, 
Europe, Africa and USA, but our main event is our 12th Annual 
General Meeting which will take place from February 8-10, 
2015 in Bangkok. After the record breaking attendance of our 
last year's AGM with over 160 delegates from all over the 
globe, we are expecting an even higher number of attendees as 
we have already received over 150 registrations for this 
conference. Our annual meetings are usually taking place each 
year on a different continent and in the past 5 years we 
arranged them in Rio de Janeiro/Brazil, Munich/Germany, 
Singapore, Abu Dhabi/U.A.E. and HuaHin/Thailand.

    Do your members have any specific cargo types that they 
are specialised at (GDR, PER, VAL)? 
   Our members are able to provide any kind of projects 
movements by air, sea and land as well as specialized lifts and 
the special handling of oversized, out-of-gauge and heavy lift 
cargo.

    Diğer lojistik ağlarıyla kıyaslandığında güçlü taraflarınız 
nelerdir? Üyeleriniz, GLPN şemsiyesi altında olmakla ne tür 
avantajlar elde etmiş olurlar?
    Üyelerimizin sahip olduğu nitelikler kesinlikle benzersizdir. 
Bu yıllık buluşmalarımızda da görülmektedir. GLPN'in bir araya 
getirdiği üye sayısına ulaşabilen başka bir lojistik ağı 
bulunmamaktadır. Amacımız en nitelikli hizmeti vermek ve 
bunun karşılığını da almaktır. Daha büyük lojistik ağları,  görece 
niteliği düşük üyeleri kabul ederek tavizler verebiliyorlar.Bu da 
yıllık buluşmalara katılma ve faaliyette bulunma konusunda 
yaşanan isteksizlikler şeklinde karşılık buluyor. Büyük 
sektörlerin fuarlarında boy gösteriyor olmamız sayesinde, sahip 
olduğumuz pazar payı, söz konusu sektörleri tanıyan oyuncular 
tarafından daha kolay fark ediliyor. Diğer lojistik ağları ise 
bunun gibi fuarlarda pek fazla yer almıyorlar. Böylece GLPN'in 
bu işte en iyisi olduğunu tekrar göstermiş oluyoruz. Üyelerimizi 
basın bildirilerimiz ve haber bültenlerimiz ile aktif olarak 
desteklemekteyiz. Bültenimiz şu anda 9 yaşında ve sektör 
genelinde oldukça bilinir durumda. Her sayısı forwarderlar, 
taşıyıcılar, ekipman üreticileri gibi binlerce sektör liderine 
ulaştırılmaktadır.

    What are your strengths compared to other logistics 
networks? What advantages that your members have as being 
under your network's umberalla? 
    The quality of our members is definitely second to none. This 
shows in our AGM. No other network brings up the numbers that 
GPLN does. Our aim is to be the best in terms of quality which 
has paid off nicely. The larger networks make compromises in 
letting in to a certain degree less or unqualified members which 
in turn show no real desire in networking and attending the 
annual general meeting. Also while attending the bigger industry 
shows those familiar with the industry will quickly realize that 
GPLN and their members usually represent a very large market 
share, whereas members from other networks hardly make an 
appearance. This shows that GPLN is definitely the “real deal” 
and the no. 1 project logistics network. We actively promote our 
members through our newsletter and press-releases. Our 
newsletter is now 9 years old and has become well-known in the 
industry. It is distributed to thousands of industry leaders 
including shippers, forwarders, carriers, equipment 
manufacturers, etc.

    Lojistik ağlarının geleceği hakkında ne söylemek 
istersiniz? Küresel çaptaki forwarder'ların lojistik 
ağlarının geleceğini tehdit ettiğini düşünüyor 
musunuz?
    Bizce günümüzün asıl tehdidi sektörün her yanına 
dağılmış olan, sektörle ilgili bir birikimi olmayan ve 
sektöre herhangi bir nitelik getirmeyen ağlardır. Bu 
sadece proje taşımacılığı ağlarının değil, genel forwarding 
ağlarının da sorunu durumundadır. Bu tür ağlar, sadece 
olabildiğince fazla üyeye sahip olma amacıyla açılıyorlar. 
Hatta bazı lojistik ağı sahipleri çok kısa sürede birden 
fazla ağa sahip olabiliyor. Bu durumda etik standartların 
yerle bir edilmesi anlamına geliyor ki ELITE tam da bu 
yüzden kurulmuştu. 
    Lojistik ağı sektöründe yaşanan ve pek de iç açıcı 
görünmeyen bir diğer gelişme ise; proje taşımacılığı 
sektörünün, gerekli nitelikli tecrübeye sahip olmayan 
kuruluşları içerisine dahil ederek kendi kendisine ket 
vurması ve bu sebeple gerçek anlamda proje taşımacılığı 
yapan güçlü forwarder'ların ağ dışında kalmasıdır. Bunun 
yaratacağı bir başka sorun da büyümenin, üyelerimizin 
yeni ürünler geliştirmesini engelleyebilecek derecede, 
düşük kalması olacaktır.

    What would you say about the future of logistics 
networks? Do you think global freight forwarders 
threaten the networks' future? 
    We see the main challenges nowadays with the number 
of networks that have sprung up and that have no 
background in our industry or no interest in adding 
quality to our industry. These networks (and that applies 
also to the general forwarding network sector) are simply 
opened to add as many members as possible. Some of 
these network owners have opened multiple networks in 
no time. They display complete lack of ethical standards 
which was one reason why ELITE was formed. What is 
going presently on in the network industry is doing our 
industry no favour though we believe that the project 
logistics network industry will eventually settle itself as 
the newcomers without the necessary background will 
face a tough time adding true project forwarders to their 
ranks. Another challenge is the limited growth which also 
slows down the development of new products on behalf of 
the members.

    GLPN'in bir parçası olmak isteyen forwarder'lara 
karşı yaklaşımınız nasıldır? Onlardan iş yapısı, finansal 
yapı ya da herhangi bir başka özellikleri anlamında 
neler beklersiniz? 
     Başvuru süreçlerimiz oldukça katıdır ve GLPN'e üye 
olmak için koyduğumuz şartlar oldukça yüksektir. Bu 
yüksek standartları yalnızca, proje lojistiği alanında 
uzman olan kuruluşların ağımızda yer almasını sağlamak 
amacıyla koyduk. Bu amaç doğrultusunda üyemiz olmak 
isteyen her kuruluşun proje kargolarını elleçleme 
süreçlerini, standartlarımıza sahip olup olmama 
durumlarını tek tek inceliyoruz. Ayrıca, söz konusu 
kuruluşların finansal yapılarını ve iletişim tarzlarını da 
inceliyoruz ve beklentilerimizi karşılamayan birçok 
kuruluşun başvurusunu reddetmiş durumdayız. Sektörde 
mümkün olan en yüksek standardı uygulayan ve alanında 
uzmanlaşmış bir ağ olarak, amacımız ağımıza nicelik 
değil nitelik katmaktır. Aynı zamanda üyemiz bulunmayan 
ülkelerde yeni üyeler bulmak için de çalışmalar 
yürütüyoruz ve konuda şimdiye kadar oldukça başarılı 
olduğumuzu söyleyebilirim.

    How do you approach to those freight forwarders that 
are willing to be a member?  What are your expectations 
from them in terms of business and financial structure, 
or any kinds of features that do you think they should 
have? 

   Our application process is very stringent and 
requirements to become GPLN member are very high. We 
have deliberately set very high standards as we want to 
restrict our network only to specialists in the project 
logistics field. Due to this fact and since every company 
has been individually screened to ensure it has the 
expertise to handle project cargoes and  follows strictly 
our high standards, also in regards to financial issues and 
communication, we have rejected many applications. As a 
specialist network applying the highest possible standards 
in the industry our attention is on adding quality not 
quantity to the network. At the same time we have focused 
entirely on finding new members in countries where we 
have no members and have been quite successful thus far.

Luzius Haffter
Executive Director at Global Projects Logistics Network Başvuru süreçlerimiz oldukça katıdır ve 

GLPN'e üye olmak için koyduğumuz 
şartlar oldukça yüksektir.
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In Two Words
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