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Korona Günlerinde
Önce Sağlık
Sonra Lojistik

SALGIN tüm dünyayı sarınca ilk akla gelen, sokağa
çıkma yasakları oldu. Ancak
bu arada hayatın devamı için
kamyonlar, gemiler, uçaklar,
trenler yoldaydı. Giderek sayıları azalsa da sokaktan hiç

IRU ve ITF’den
Hükümetlere
Ortak Çağrı
IRU ve ITF tarafından yayınlanan ortak bildiri tedarik ve mobilite zincirinin
Covid-19 salgını nedeniyle
şu anda veya gelecekte istenmeyen etkilere maruz
kalmaması ve yaptığımız
her şeyin merkezinde olan
taşımacılık sektörü çalışanlarının korunması için hükümetlerin ve uluslararası
yapıların uyması gereken
temel talepleri içeriyor.
Devamı 20. sayfada

çekilmeyenler de lojistikçiler
oldu. Başta sürücüler olmak
üzere zorunlu ihtiyaç maddelerini dağıtan kuryesinden kamyonet sürücüsüne,
yurtiçi kamyon şoföründen
uluslararası yollarda çalışan

Avrupa Komisyonu
Taşımacılık İçin Acil
Tedbirlerini Açıkladı

treyler sürücülerine kadar
pek çok kesim çalışmasını
sürdürdü. Kimi mobileti
ile pizza götürdü kimi treyler
dolusu maske...
Pek çok ülkede alınan en
katı önlemler bile lojistik faaliyetlerine son verme düzeyine gelmedi. Örneğin salgının
merkezi haline gelen ABD,
Kanada ve Meksika sınırından geçen kamyonların şoförlerinin ateşini ölçüp normal
çıkan şoförün çalışmasını sürdürmesine izin verdi. Türkiye
ise yurt dışından gelen şoförlere, 14 günlük karantina kuralına uymalarını önerdi.

AVRUPA
Komisyonu
‘AB’ye Gerekli Olmayan
Seyahatlerin Geçici Olarak
Sınırlandırılması’na yönelik
kararını duyurdu. AB’nin
Covid-19
pandemiğinin
merkez üssü olduğunun düşünüldüğünü belirten kararda şu ifadeler dikkat çekici:
“Covid-19’un yayılma hızı,

AB’nin ve üye ülkelerin sadece kendi halklarımızın
kamu sağlığını korumak için
değil aynı zamanda son haftalarda görüldüğü şekliyle virüsün AB’nden diğer ülkelere yayılmasını önlemek için
acil, ivedi ve ortak tedbirler
almayı zorunlu kılmaktadır.
Devamı 28. sayfada

Devamı 6. sayfada

Hava Kargo
Krizde Hayati
Bir Rol Oynuyor

HAVA kargoda uçuş izinlerini alma ve kargo uçuşları için
mürettabat oluşturma konusunda yaşanan darboğazlar bu
döneme damgasını vuruyor.
Bu kapsamda IATA kanalıyla
hava yollarından gelen çağrıları
dikkate alan Avrupa Komisyonu, hava kargoda operasyon ve
uçuş izinlerinin hızlı bir şekilde verilmesini ve hava ekibinin
karantina önlemlerinden muafiyetlerle verimli bir şekilde
çalışabilmesini sağlamak için
kapsamlı bir düzenlemeye gitti.
Devamı 32. sayfada

Salgının
Otomotive
Etkisinin
Kuvvetli Olması
Bekleniyor
OTOMOTIV sektörü ve yan
sanayiler için yapılan piyasa
araştırmaları, üretim ve hizmet kapasiteleri açısından ayrı
bir önem taşıyor. Koronavirüs
salgınının yadsınamaz etkilerinin ne denli kuvvetli olacağına
ilişkin sektörün oyuncuları ve
sivil toplum örgütleri, anketler
ve araştırmalar ışığında beklentileri belirlemeye çalışıyor.
Devamı 24. sayfada

Başkanlar
Kriz Sürecini
Değerlendirdi
DEİK, “Covid-19 Salgın
Sürecinde Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Nasıl Etkileniyor?”
başlıklı video konferans
düzenlendi. Seminerde Lojistikte karşılaşılan problemlerin neler olduğu, neler
yapılması gerektiği noktalarına değinilirken, konferansı 330’u aşkın katılımcı
takip etti.
DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin
krizin ardından firmaların
yeniden kendilerini göstermeleri için fuarlara ihtiyaçları olacağını söyledi.
Devamı 14. sayfada
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TSKB’den Salgında Sürdürülebilir
Yaşam ve Üretim Önerileri
KÖKLÜ bilgi birikimiyle kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı
ve danışmanlık alanlarında hizmetleriyle şirketlere her süreçte destek
olan TSKB, koronavirüs salgını
döneminde toplumsal hayatın devamlılığı için sahada çalışmaya ve
üretmeye devam eden şirketler için
etkili bir yol haritası çıkardı.
Yedi temel başlıkta toplanan yol

haritasını bir infografik haline de
getiren TSKB, hazırladığı çalışmada, öncelikle önlemlerin planlama,
uygulama ve yürütme süreçlerini bir
proje ciddiyetiyle ele alacak ekiplerin
kurulmasının önemine işaret ediyor.
“İçinden geçtiğimiz salgın döneminde hayatın devamlılığı, temel
ihtiyaçların karşılanması yönünde
üretimin sürekliliğinden geçiyor. Bu

da ancak çalışan sağlığının etkin şekilde korunması için şirketlerin sistemsel bir bakış açısıyla sorumluluk
alması ile mümkün.
-Tesisi içinde ve dışında kullanılacak maskelerin temin edilerek,
her çalışanın maskesi olduğundan
emin olunması,
-Tüm ofis, fabrika, depo veya şantiye tesislerinde uzun süreli koruma sağ-

layan ilaçlama ve temizlik yapılması,
-Dışarıdan sipariş edilen ve depolardan çıkışı yapılan her türlü malzeme ve paketlerin dezenfekte edilmesi,
-Kalabalık şirketlerde ve fabrikalarda çalışma saatlerinin, farklı

vardiya kombinasyonlarıyla tekrar
oluşturulması,
-Ulaşım servislerindeki insan sayısının azaltılması, gerekirse bu döneme özel servis sayıları ve saatlerinin çeşitlendirilmesi,
-Üretim alanlarına dışarıdan girmesi gereken personel ve müşterilerin
öncelikle ellerinin dezenfekte edilmesinin sağlanması ve yakın temastan kaçınılması büyük önem taşıyor.”
TSKB, hazırladığı yol haritasında, şirketlerin kurumsal projeleriyle
toplum sağlığına verdiği desteğin de
önemine dikkat çekerek şu ifadelere
yer veriyor: “Birçok şirket uzaktan
eğitim içeriklerini çalışanlarının yanı sıra ailelerin ve hatta tüm paydaşlarının kullanımına açmış durumda.
Nakdi ve ayni bağışların yanında,
sağlık ekiplerine konaklama olanağı
sağlayan oteller, üretim bantlarında
maske, sağlık ekipmanı, hijyen malzemesi üretimine geçen markalar,
bilgilendirici mesajlarla toplumsal
farkındalığı ve motivasyonu artıran
şirketler, bu zorlu dönemin hızla
geride kalması için sorumluluk alırken, toplumsal dayanışma açısından
da örnek teşkil ediyor.”

SunExpress,
Kargo
Operasyonuna
Başlıyor
TÜM dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar
kapsamında tüm yurtiçi ve yurtdışı
seferlerini askıya alan Türk Hava
Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18
uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak.
Yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip
kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran
havayolu, uçak altı kargo yükleme
bölümlerinin yanı sıra kabin içinde
koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına
da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21.700 kg’a kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Daha önce tarifeli uçuşlarında
yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirten SunExpress Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan,
“Tarihimizde ilk defa tamamen
kargo uçuşu gerçekleştireceğiz.
Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını
çıkarmadan kargo taşımaya uygun
hale getirdik. Gerekli çalışmaları
kısa sürede tamamladık ve kargo
uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve
Antalya’dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre
diğer destinasyonlardan da kargo
uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.
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Ulusoy Lojistik Covid-19
Tedbirlerini Hayata Geçirdi
İŞ ortakları olan nakliye firması
çalışanlarının sağlığının korunması
için alınan önlemler beklentilerin
de çok ötesinde. Sektör çalışanlarımızın sağlığına gösterdikleri bu hassasiyet ve sorumluluk için kendilerini alkışlıyoruz.
Koronavirüs’ün hızla yayılmasını önlemek ve virüsle mücadele
etmek için ülkemizde ve dünyada
çok önemli tedbirler alınıyor. UND
olarak bu yoğun dönemde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederken,
sağlıklı çalışma ortalarının oluşturulması için birçok önlem aldık ve
bunları büyük bir sorumlulukla uyguluyoruz. UND’nin önceliği tüm
sektör çalışanlarının işlerini sağlıklı
bir şekilde sürdürebilmeleridir. Bunun için tüm önlemlerin alınması ve
uygulanması gerekmektedir.

Sektörde çoğu firmamız kurum
içinde ve hizmet verdikleri alanlarda
önlemler almaktadırlar. Aynı şekilde
firmalarımız hizmet aldıkları iş ortaklarından da aynı duyarlılığı beklemektedir. Bu noktada Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri’ne
beklentilerin çok ötesinde aldıkları
koruyucu tedbirler ve bunların uygulanmasında gösterdikleri titizlik için
teşekkür ediyoruz. Limana girişlerde,
yükleme esnasında, gemide ve çıkışlarda nelerin yapılması gerektiğini
ayrıntılı olarak belirleyen ve bunu uygulayan işletmenin bu sorumlu tavrı
herkes için örnek olmalıdır.
Böylesi zor bir dönemde büyük
bir özveri ile çalışan sektörümüz,
ülke ekonomisinin sağlığı için de
hizmetlerini sürdürmektedir. Sürücülerimiz binlerce kilometre yol
kat ediyorlar ve birçok ülkeye girip
çıkıyorlar. En büyük alkışı da ülkesi
için sağlığını riske atarak çalışan sektörümüz hak ediyor.
UND şoförler için
alkış zinciri başlattı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND), #SoforlerimiziAlkisliyoruz
etiketi açarak, sürücülerin böylesi
zor bir dönemde büyük bir özveri
ile çalışmasının her türlü takdirin
üzerinde olduğunu gösterdi. UND
çalışanları Dernek merkezi önüne
çıkarak toplu halde sürücüleri alkışladı. UND’nin paylaşımı kısa sürüde büyük ilgi gördü. Başta sürücüler
olmak üzere lojistik sektöründe çalışanlar etiket üzerinden paylaşımlarda bulundular.
UND, Koronavirüs tehdidine
karşın işlerini aksatmadan sürdüren
sürücüleri unutmadı ve en büyük
alkışı onlara gönderdi. Twiter’den

Uluslararası karayolu taşımacılık hizmeti veren
firmalarımıza Ro-Ro hizmeti sunun Ulusoy Lojistik
Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri A.Ş, Koronavirüs’e
karşı önemli tedbirleri hayata geçirdiğini duyurdu.
#SoforlerimiziAlkisliyoruz etiketi
açan Dernek çalışanları toplu halde
alkış yaparak sürücülerin gösterdiği
özveri, sorumluluk ve yüksek per-

formansın önemine dikkat çekti.
Paylaşıma ilgi büyük oldu. Firma sahipleri, çalışanlar, iş ortakları etiket
üzerinden destek verdi.

#DriversAreHeroes
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TÜRKLİM: Limancılığın
Sürdürülebilirliği İçin
Yoğun Çalışılıyor
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç,
dünya ekonomisini sarsan
Covid-19
pandemisinin
olumsuz etkilerine rağmen
ülkenin hayati ihtiyaçlarını

Sahibi
Aysberg Basın Yayın
San. Tic. Ltd. Şti. Adına
İlker ALTUN
•
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
Akın ÖCAL
•
İçerik Editörü
Necmi ÇELİK
•
Haber Merkezi
Gülbin BEKTAŞ
Ali İrfan ALCAN
Ekin Seren ÜNSAÇ
İ. Sergen ALTUN
•
Dış Haberler
Altınay BEKAR
•
Akademik Danışman
Prof. Dr. Stefan ISKAN
•
Grafik Uygulama
Ertan ALTUN
•
Halkla İlişkiler
Müdürü
Selma ALTUN
•
Multimedya
Sinan GÖRAL
•
Abone-Dağıtım
abone@aysberg.com

Fiyatı: 10 TL
AYDA BİR YAYINLANIR
ISSN 1302-0021
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Yayına Hazırlayan
Aysberg Basın Yayın
San. Tic. Ltd. Şti.
Baskı:
Özgün Ofset
Yeşilce Mah. Aytekin Sok.
No:21 Seyrantepe Sanayi
4.Levent/İSTANBUL
Tel:+90.212 280 00 09
Yayın Adresi
Biracılar Sok. No:10 34387
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel:+90.212-217 49 59 (Pbx)
Faks:+90.212-211 62 77
Web: www.kargohaber.com
E-mail: info@kargohaber.com

KargoHaber’de yeralan yazılar
izinsiz olarak kullanılamaz

karşılamak üzere 7 gün 24 saat çalışan limanların faaliyetlerine devam edebilmesi için
gerekli sağlık önlemlerini almanın yanı sıra limanlarımızın hayata geçirmesi gereken

ekonomik ve finansal tedbirler üzerinde de çalışıldığını
belirtti. Türkiye’nin ithalat
ve ihracatının yüzde 85’ini
gerçekleştirildiği limanların
bu dönemde sorumluluğunun çok büyük olduğunu
ifade eden Genç, limancılığın
tüm ekosistemi ve paydaşlarıyla birlikte kısa, orta ve
uzun vadeli sürdürülebilirliği
için yoğun ve teknik bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
Ocak-Şubat 2020 döneminde geçen yılın aynı döne-

TÜRKLİM Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Genç

mine göre tonaj bakımından
fazla bir kayba uğranmadığını,
önceden yapılmış olan sözleşmeler nedeniyle Mart 2020
ayı sonu itibarıyla tonajda
da fazla bir düşüş beklenmediğini belirten Genç, Nisan
2020’den itibaren ise dünya
ticaretindeki daralmanın etkisiyle kısmi kayıplara hazırlıklı olmak gerektiğini ifade
etti. Bu öngörüye dayanarak,
Covid-19’un yarattığı ekonomik sıkıntıların aşılması ve
ekonomik hayatın devamlılığını sağlamak üzere açıklanan
destek paketlerine, kolaylaştırıcı tedbirlere, programlara,
vergi ve diğer yükümlülüklerin ertelenmesiyle ilgili uygulamalara, faiz ve diğer giderlerde yapılacak iyileştirmelere,
kısa dönem çalışma desteğine
durumu gereği ihtiyaç duyan
liman işletmelerimizin başvuracağını söyledi.

BAKIŞ

Salgın İle Gelen
Değişim Dalgası
Salgınlar temel olarak bir kent hastalı-

TÜRKLİM Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan
Genç, limanlarla ilgili
değerlendirmede
bulundu.

ğıdır ve insanların yoğun olduğu yerlerde gerçekleşir. Bu, tarihte de böyleydi.
Kentleşmeye başlamış, nüfusunu belli
noktalarda yoğunlaştırmış ve yerleşik
bir düzene geçmiş bulunan Avrupa salgınlardan kırılıyordu. İstanbul da aynı

Deniz ticaretinin gereklilikleri nedeniyle limanların pazar
günleri ve resmî tatillerde de
çalışmak durumunda olduğunu belirten Genç, şöyle devam
etti: “TC. Aile, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kısa Dönem Çalışma Ödeneği”
her ne kadar pazar günleri ve
resmi tatillerde çalışılmamasını, fazla mesai yapılmamasını
şart koşsa da işin gereği olarak gemilerin limana varışları itibarıyla pazar günleri ve
resmi tatillerde de çalışmak
durumunda kalan limanlarımızın da bu uygulamadan yararlanabilmesi önemlidir. Bu
konuyla ilgili girişimlerimiz
başlamıştır. Bunun dışında limanlarımız açısından önemli
olan diğer bir maliyette dolgu
alanları ve iskeleler için Milli
Emlak Müdürlüğü’ne ödenen
kira bedellerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili de girişimlerimiz olacaktır.”
Türk limancısı büyük bir
sorumluluk taşıyor
Türk limancılarının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını
bildiren Genç, “böylesi bir
dönemde alışılmış yaşantılarımızı geride bırakmamız,
mevcut koşulların öngördüğü
kurallara uygun olarak yaşamamız kaçınılmaz bir gerçektir. Zorunlu protokolleri ve
tedbirleri çok ciddi bir kararlılıkla limanlarımızda uyguluyoruz. Bu kararlılığımız sektörümüze ve ülkemize karşı
duyduğumuz sorumluluğun,
çalışanlarımıza,
paydaşlarımıza ve ülkemiz insanına
verdiğimiz büyük önemin bir
sonucudur” dedi.
Türkiye’nin dış ticaretinin
yani toplam ihracat ve ithalat
yükünün tonaj olarak yüzde
85’i, değer olarak da yüzde
60’a yakını ile kurvaziyer turizminin tamamının limanlarımız üzerinden yapıldığına
dikkat çeken Genç, hava, kara veya demiryolu taşımacılığı
ile karşılaştırıldığında, deniz
taşımacılığından başka hiçbir taşıma modunun Türkiye
ekonomisi üstünde bu kadar
belirleyici rolü ve etkisi ol-

nedenlerle her zaman bu salgınlardan

İlker ALTUN

payına düşeni aldı. Salgınların bir nok-

ilker@aysberg.com

tada kalmayıp insanların yoğun olduğu
başka alanlara yayılması ise geçmişte
de bugün de ticaret ve sosyal etkileşim

mik faaliyet alanı vardır. Zorunlu işleri

sayesinde olmaktadır. Geçmişte gemile-

sürdürerek zorunlu olmayanları yaşa-

rin uzaklara taşıdığı salgınlar, uçakla-

tabilirler. O yüzden Almanya ve benzeri

rın da devreye girmesiyle tüm dünyaya

ülkeler ard arda doyurucu, güven verici

daha hızlı şekilde yayılıyor. Elbette dün

paketler açıklıyorlar. Sadece bu da de-

de bugün de savaşlar ve bu kapsamda

ğil, kendi kendine yetebilen kasabalar,

sürdürülen insan ve teçhizat transfer-

şehirler, kendi önlemlerini de alabiliyor.

leri, salgının yayılımını da hızlandırıyor.

Yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği işte

Bugüne kadar pek çok salgın atlatan

böyle zamanlarda daha çok öne çıkıyor.

dünyada; korona gibi etkileri bu kadar

Bizde durum böyle değil. İstanbul

kısa zamanda görülen, tüm dünyayı sa-

başta olmak üzere birkaç şehre yığılmı-

ran, çok çabuk bulaşan ve öldürücü yanı

şız; iş de orada, nüfus da orada, virüsün

olan bir salgın daha yaşanmadı. Bunun

en büyük etkisi de orada... Ülke coğraf-

sağlıkta, ekonomide, politikada ve sosyal

yasının ekonomik entegrasyonu ile kent-

hayatta kökten sarsıcı etkileri olacak.

lerin bir birine olan bağımlılığı aynı şey

Yıkımlar söz konusu olduğunda, ben-

değildir. Globalleşen dünyanın bugün ya-

zetmesi yapılan ikinci dünya savaşının

şadığı tedarik sorununun bir alt örneği,

en önemli etkisi; Almanya’nın yerleşim

ülke içinde de yaşanabilir. İstanbul’u ka-

düzeninde aranmalıdır. Bütün şehirleri

patsak, belki de ülkenin bazı şehirlerine

yerle bir edilen, bombardıman altında

bakamayız...

taş taş üstünde bırakılmayan Almanya’yı

İşte salgın sonrası en çok da planla-

bugün en azından bombardıman yoluyla

ma ve yönetim tartışmaları öne çıkacak.

‘bitirmek’ imkansızdır. Türkiye’nin yarı-

Bugünden yapılan ‘otoriter yönetim eği-

sı kadar bir coğrafyada, aynı düzeyde-

limleri artacak’ alıştırmaları ve bu eği-

ki nüfusu, üstelik her bir birimi kendi

limleri normalleştirme çabaları boştur...

kendine yetecek kadar bir ekonomik

Şimdilik can korkusu öncelikli durumda.

paylaşım ve yatırım dağılımı ile planlan-

Ama fırtına dindiğinde sıralama değişe-

mış ve yıkılması neredeyse olanaksız bir

cek. Çünkü şeffaflığın, açıklığın, doğru

refah toplumu yaratılmıştır. Bombalar

ve inandırıcı bilgilendirmenin ne kadar

bir yana, virüs saldırısı karşısında da

da önemli olduğunu herkes gördü. İyi

bu haliyle her şehrini karantinaya alsa,

şeylere alışmak kolaydır ve artık insan-

o şehrin kendini doyuracak bir ekono-

lar bunu isteyecek...

madığını belirtti. Bu açıdan limanların ülkeler için hayati ve
kritik önemde tesisler olduğunu ifade eden Genç şöyle devam etti: “Son günlerde başta
Dünya Bankası, IMF, OECD,
UNCTAD gibi kuruluşlar
küresel çapta büyüme rakamlarını revize ederek ciddi
oranlarda düşürmeye başladılar. Bu kurumlar bile salgının
ne kadar daha süreceği ve ekonomik hayatın ne zaman normalleşeceği konusunda net
bir öngörüde bulunamamaktadır. Bu sürecin döngüsünün
U veya L şeklinde mi olacağına dair çeşitli senaryolar da
üretilmektedir ama sonuçta
görülen dünya ekonomisinde
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ve tek tek ülkelerde yaşanacak büyük çapta durgunluk ve
küçülme sonucunda küresel
çaptaki mal ve hizmet hareketinin de azalacağı, bu sürecin
limanları da önemli oranda etkileyeceği yönündedir.
Özellikle kurvaziyer limanlar
tüm dünya genelinde durma
noktasına gelmiş bulunmaktadır. Küresel ölçekte çalışan
kurvaziyer gemi firmalarının
tüm seferlerini belirsiz bir
süre için askıya almış olmaları sonucunda ülkemizde de
kurvaziyer turizmine hizmet
eden limanlarımız bütünüyle
faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.”
Limanların Covid-19 pan-

desiminin olumsuz etkilerine
rağmen fedakârca çalıştığının
altını çizen Genç, yaptığı açıklamada, başta TC. Sağlık Bakanlığı, TC. İçişleri Bakanlığı
ve TC. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın yayınladığı kurallar, önlemler ve protokoller
olmak üzere valilikler kapsamında görev yapan “Limanlar
Koordinasyon Kurulları”nın
ve liman başkanlıklarımızın
Covid-19 ile ilgili yayınladığı tüm önlem ve tedbirlerin
limanlarda harfiyen uygulandığını, liman çalışanlarının
ve limanlarda görev yapan
paydaşların sağlıklarını azami
düzeyde koruyacak şekilde hayata geçirildiğini söyledi.

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.

LOJİSTİK

Korona Günlerinde
Hayatın Devamı İçin
Önce Sağlık Sonra Lojistik

Birinci sayfadaki haberin devamı

ŞOFÖRLER de nakliyeciler
de bundan elbette sıkıntı çekti. Bu arada sektör dernekleri
soruna ilişkin çeşitli girişimlerde bulundu. Sonunda, en
çok yakınılan iki konudan biri olan vizelere ilişkin olarak
UND’den gelen gelen haberde; ‘şoförlerin vize süreleri uzatılmıştır’ denildi. Uygulamanın başlangıç tarihini 8 Nisan
olarak veren açıklama şöyle:
“Federal Almanya İçişleri
Bakanı Horst Seehofer tarafından imzalanan genelgede;
17 Mart 2020 veya 17 Mart
2020 sonrası ve bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Federal Almanya
topraklarına seyahat etmiş ve
genelgenin yürürlüğe girdiği
tarih itibaren Federal Almanya topraklarında bulanan yabancıların vize sürelerinin bitiminden itibaren 30 Haziran
2020 tarihine kadar vize (oturum) süreleri uzatılmıştır.”
‘Kar Değil Ar Günü’
Karantina uygulaması sürse
de; ‘Gün, Kar değil ar günü’
diyen Türkiye’nin lojistik dünyasının aktörleri, görüşlerini
Kargo Haber ile paylaştı. Bunlardan biri de Netlog Yönetim
Kurulu Başkanı Şahap Çak.
Her gün binlerce kamyon ve
treyleri yurtiçinde ve dışında
harekete geçiren ve yöneten
Netlog adına, ‘bu döneme özgü bir sorunla karşılaştınız mı’
sorusuna tek kelimeyle ‘evet’
diyen Şahap Çak; ‘Uluslararası
nakliyede bilindiği gibi kapılar
kapandı, müşteriler üretimi
durdurdu, yurtdışında araçlar
ve sürücüler mahsur kaldı’ dedi. Şahap Çak şunları söyledi:

Netlog Yönetim Kurulu
Başkanı Şahap Çak:
Herkes kendi derdinde
“Yurt içinde güvenlik
kontrolleri ile şehir giriş çıkışlarında uzun yol araçlarımız saatlerce kontrol noktalarında kuyruk beklediler.
Avrupa’da hayat devam
etsin diye lojistikçilere özel
destekler verildi, yol yasakları
kaldırıldı. Tedarik zinciri aksamasın diye özel uygulamalar yapıldı.
Yurtiçi kapasitemiz yüzde
90 çalışıyor, yurtdışı kapasitemiz ise 25 çalışıyor.
Tüm elemanlara Sağlık Bakanlığı talimatları yönünde koruyucu maske, eldiven, dezenfektan dağıtıldı. Ofislerimizde
personeli şimdilik 2 şer hafta
ücretli olarak izne gönderdik.
Salgın uluslararası kara
nakliye ciromuzu, yüzde 75,
Avrupa
operasyonlarımızı
yüzde 40, yurtiçi operasyonlarımızı kümülatifte etkilemedi.
Neticede Netlog Grup olarak
Mart ayı ciromuzda yüzde 25
kaybettik, nisanda göreceğiz.
Herkes kendi derdinde,
hiçbir şey beklemiyoruz. Çare
kendimizde.”
‘Hayatın Devamı’na
Odaklanan Arkas’da
herkes işinin başında...
‘İçinde bulunduğumuz dönemde tedarik zincirinde devamlılık pek çok kurumun en
önemli önceliği konumunda’
diyen Arkas yöneticileri, ‘Sağlığımızı korumaya çalışmanın
yanında, hayat devam ettiği
sürece temel ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor.’ diyerek
şunları söyledi:

vermeye, Arkas Line da servis
verdiği 68 limanda gemi operasyonlarına kesintisiz devam
ediyor.’ diyen Arkas Line
CEO’su Can Atalay; ‘dünyada
oluşan yeni şartlara göre hizmet verebildiklerinin’ altını
çizerek; ‘Biz bölgesel bir hat
olduğumuz için müşterilerimizin konteyner ihtiyaçlarını
karşılamada sıkıntı yaşamıyoruz.’ dedi. CCO, Arkas Line
Bölge Yönetimi Ece Çokdeğer
de; ‘İşimizin merkezinde insan
var - müşterilerimiz, iş ortaklarımız, mesai arkadaşlarımız.
Bu sebeple, önce sağlık diyoruz. Bununla beraber, müşterilerimizin ticari faaliyetlerinin aksamaması için de tüm
tedbirleri alarak hizmetlerimizi aralıksız sunmaya devam
ediyoruz” şeklinde konuştu.
‘Geçen hafta A planı devreye
almıştık bu hafta B planına

“Üretici firmaların faaliyetlerini
sürdürebilmesi,
özellikle temel gıda ve sağlık
malzemeleri ile hammaddelerin ihtiyaç olan yere, ihtiyaç
olan miktarda, ihtiyaç olan
zamanda sağlanabilmesi için
tedarik zincirinin aksamadan
devamı çok önemli.”
‘Acente grubu yurtdışında
23 ülkede 61 ofisi ile o ülkelerin koşullarına göre hizmet
Netlog Yönetim Kurulu
Başkanı Şahap Çak

geçtik.’ diyen Arkas Lojistik
CEO’su Onur Göçmez, “Tüm
senaryolara karşı önlemlerimiz hazır. Bu dönemde müşterilerimiz ile daha güçlü bir bağ
kurmaya başladık, birlik beraberlik arttı.” bilgisini paylaştı.
RO-RO minimum
temas sunar
‘DFDS olarak salgın döneminde, tedarik zincirinin devam etmesinin yani sağlık, gıda
ve temel ihtiyaç maddelerinin
temininin büyük önem taşıdığının bilincindeyiz.’ diyen
DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, ‘Refakatsiz araç taşımacılığını kolaylaştırmak için kullanabileceğimiz
tüm intermodal taşımacılık
araçlarını da yakından takip
ediyoruz. İtalya’ya şoför ve
araç giriş çıkışlarını azaltmak
amacıyla tren seferlerimizi artırdık.’ diyerek şunları söyledi:
“Gemi personelimiz yurtdışında insanlarla temas etmeden
görevlerini yerine getiriyor.
Treylerler de minimum insan
teması sağlanarak gemilere
yükleniyor. Öte yandan önleyici tedbir olarak tüm gemilerimiz, limanlar ve limanlardaki
ortak kullanım alanları periyodik olarak dezenfekte ediliyor.”
Kantek; ‘Biliriz ki
lojistik hayattır’
‘Son yaşadıklarımız gerçek
anlamda ezber bozdu.’ Bu
sözler aynı zamanda; ‘Bizler
global oyuncular olmamız
nedeniyle, dünyanın herhangi
bir köşesinde yaşanan her türlü acil durumu yakinen takip
eder, bilgi sahibi olur ve önlem geliştirip acil durum planı
yaparız. Bu bizim yaşam modelimiz ve hayatta kalma şeklimizdir.’ diyen Pan Lojistik
Başkanı Gülriz Kantek’e ait.
Salgın günlerinde yaşananları KH için değerlendiren
Kantek, ‘Tedarik zincirinin
omurgası lojistik hizmetleri
gerçek anlamda hiç durmadı.’
diyerek şunları söyledi:

Korona Etkisi Stoksuz Üretim ve
Perakende Süreçlerine Son Verebilir
TÜM dünyayı etkisi altına
alarak binlerce insanın ölümüne, yüzbinlerce insanın
hastalanmasına sebep olan
korona virüsü, son yüzyılın
en büyük daralmalarından
birini de beraberinde getiriyor. Dünya ekonomisine etkileri henüz kestirilemeyen
ancak büyük bir darbe vuran
korona virüsü, tüm dünyada
deprem etkisi yaratıyor.
İlk olarak Çin’de görüldüğü zaman fabrikaların kapanmasıyla ve lojistik sürecin
aksamasıyla küresel tedarik
zincirine etkileri konuşulan
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hastalık, değişen merkeziyle
birlikte yakın gelecekte daha
pek çok şeyi değiştirecek gibi
duruyor.
Batı dünyasında pazar bulan Çin ürünlerinin ilk başta
Çin’deki üretimin durmasıyla hedef pazarlara ulaştırılamaması, tedarik zincirlerinde kırılmaya yol açtığı için
küresel üreticilerin farklı
kaynak ülkelerden tedarike
yönelmesi
konuşulurken,
krizin Avrupa’da etkisini artırmasıyla yeni bir sürecin ilk
adımları da atılmış oldu.
Krizin pek çok ülkede
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panik havası yaratması ve ülkelerin bağımsız olarak sınır
kapılarında önlemler almalarıyla, başta gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere malların
market raflarında yerini alıp
alamayacağı da sorgulanmaya başladı.
Hem üretimde hem de perakende de ‘milk run’ olarak
adlandırılan ve stoksuz bir
şekilde işlerin yürümesini
sağlayan sistem de sorgulanmaya başlandı. Özellikle stratejik gıda ve tıbbi ürünler için
dünyanın her yerinden devlet
kurumları farklı stok ve de-

“Avrupa’da kapanan karayolu sınır kapıları, karayolu taşımacılığında gecikmelere neden
oldu. Ayrıca kesintisiz devam
eden deniz yolu taşımaları, liman hizmetleri, daralan kara
ve havayolu kapasitelerinin yükünü büyük oranda omuzladı.
Bu bir savaş ve savaşlarda
lojistik başarılar kazanan tarafı belirler. En ön cephede
savaşan sağlık çalışanlarımızdır. Ancak tedarik zinciri ve
lojistik hizmet üretenlerinin
çalışmadığı ve gerekli ekipman tedariği sağlanamadığı
durumda, bu salgın karşısında çaresiz kalacaklardır.”
Gülriz Kantek, evden çalışma konusunda ise ‘Lojistik fiilen sahada olunması gereken
bir iş kolu olması nedeniyle,
tam anlamıyla evden çalışmak mümkün değil.’ dedi.
Kargalıoğlu; Türkiye
hızlı toparlanır
Dünyadaki toparlanma 2
yıl sürse de Türkiye’de salgın sonrası toparlanmanın
yılın ikinci yarısı ile birlikte
hızlanacağını belirten Soft
İş Çözümleri A.Ş. Genel
Müdürü Ergin Kargalıoğlu;
‘Dijitalleşme kavramının kalıcı bir şekilde öne çıkması ile
kurumların dijital dönüşüm
sürecine bir an önce ve daha
fazla geç kalmadan başlamasını hararetle tavsiye ediyorum.’ diyor. ‘Türkiye’nin
son yıllarda geçirmiş olduğu
krizleri düşünecek olursak
büyük uluslararası şirketler
hariç maalesef şirketler gerekli olan dijitalleşme ile ilgili
yatırımlarını yapmadılar, yapamadılar.’ diyen Kargalıoğlu, lojistik sektörüne ilişkin
şöyle dedi:
“Lojistik/ulaştırma faaliyetlerinin hizmet sektöründe
olduğunu düşünürsek, bir üretim şirketi gibi fabrikalar/tesisler olmadan uzaktan/evden
çalışarak dijitalleşme süreçlerini kademeli olarak hayata gepolama projelerini hayata geçireceklerini açıkladılar.
Yapılan bu açıklamaların
yerine getirilmesi ve virüs
sürecinin belirsiz bir şekilde
uzaması son 25 yıla damgasını vuran tüm üretim ve iş yapış süreçlerinin de değişmeye
başlayabileceğinin sinyallerini veriyor.
Bugüne kadar serbestleşme ve küreselleşme trendi
doğrultusunda dünyadaki
en ekonomik kaynakları kullanan reel sektörler, gelecek
süreçte faaliyetlerini kısıtlı
koşullar altında bile sürdürülebilir hale getirmek için
daha kapalı-daha bölgesel
bir süreci takip edebilirler.
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çirmek çok daha kolay olacaktır. Lojistik şirketlerini ‘dijital
bir işletme’ye dönüştürmek
ana hedef olmalı ve gelecekte
her zaman olduğundan daha
fazla verimli çalışmaları gerektiğini bilmelidirler. Pazarlar
sürekli değişmekte ve rekabet
artmaya devam etmektedir.
Karlı operasyonlar yaratılması
ve sürdürülebilirliğin sağlanması için dijitalleşme imkanlarının sonsuz olduğunu ve
muazzam zaman baskısını
yeni dijital dünyada da devam
edecek olduğunu bilmek gerekmektedir.”
Ekiz; İntermodal
altyapımız ile sorunsuz
hizmet veriyoruz
Salgın nedeniyle sınır kapılarında tıkanmalar yaşandığını Ekol Türkiye Müdürü
Arzu Akyol Ekiz, ‘Sınır kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle karayolu taşımacılığını
neredeyse durma noktasına
getirildi.’ dedi. Sınır kapılarında kilometrelerce uzanan
tır kuyrukları oluştuğunu belirten Ekiz, şunları söyledi:
“Bugün geldiğimiz noktada
farklı taşıma modellerine sahip
olmanın risk yönetimindeki etkisini ve sağladığı katkıyı yaşayarak görüyoruz. Bu zorlu dönemde intermodal, en az hasar
alan taşımacılık yöntemi oldu.
İntermodal taşımacılık modeline sahip olmayan birçok
firma şu anda ciddi sıkıntılar
yaşıyor. Biz, 12 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz intermodal
taşımacılık modelimiz ile kara
taşımacılığına alternatif getirebildik. İntermodal taşımacılıktaki deneyimimiz ile kesintisiz
ve sorunsuz bir şekilde hizmet
vermeye devam ediyoruz.”
Uslu: Lojistik yapma hızı
ilerleyecek
‘Işınlanma Bile İcat Edilse
Lojistik Sektörü Var Olacak’
diyerek lojistikçilere moral
veren Select Bilişim Yönetici
Ortağı Çiğdem Uslu, ‘Aslında birçok firma, virüs salgını
ilk Çin’de ortaya çıktığında
Türkiye’ye geleceğini düşünmeden veya kabullenmeden
herhangi bir hazırlık yapmadan işlerine devam etti.’ dedi.
Avrupa’ya gelince de birçok
firmanın hazırlık yapmadığını
belirten Uslu, şunları söyledi:
“Ne zamanki salgın artık
Türkiye’ye geldi, o zaman ne
yapacağız panikleri başladı.
Tabi ki hazırlanan, hazırlıklarını tamamlayan firmalar vardı. Bu salgın sadece bir sektörü
etkileyen değil, her sektörü,
her bireyi etkileyen yeni koşullar doğurdu. Artık fiziki olarak
firmalar arası dolaşan, devlete
veya kamu kurumlarına beyan
edilen evrakların da bu dönem
içinde dijitalleşmesinin önemi

görüldü. Ordino vb bazı belgeler artık bir an önce dijital
imzalar ile dijital olarak gerekli yerler arasında iletilebilmeli.
Bunun için blockchain vb.
teknolojiler ile altyapılar kurulmalı ve ivedi şekilde devreye alınmalı. Bunlar yapıldıkça
lojistik yapma hızı ilerleyecek,
işlerin yapılma şekli yeni dünya düzenine uyum sağlayacak.”
Özekin; Proaktif bir iş
planı uyguluyoruz
‘Karşılıklı geliştirdiğimiz
proaktif bir iş planı çerçevesinde hareket etmekteyiz’
diyen Alışan Lojistik İcra
Kurulu Üyesi Ayhan Özekin,
salgın sürecini Kargo Haber
için değerlendirdi. Özekin,
yaptığı değerlendirmede ‘bu
süreçte bir takım zorluklarla
karşılaştıklarını belirterek,
yurt dışından dönen şoförlerin 14 günlük karantina uygulaması için ‘bizi çok zorladı’ diyerek şunları söyledi:
“Ağırlıklı olarak kimyasal
madde ve FMCG lojistiği yaptığımız için gıda ve temizlik
malzemesi sektörlerine verdiğimiz hizmetlerde şu ana kadar
çok bariz bir kapasite azalması
olmadı. Çarkların dönmesi ve
tüketicinin temel ihtiyaçlarına
ulaşabilmesi için tedarik zincirinin önemli bir halkası olarak
görevimizin başındayız.”
Hatipoğlu: Kargo
uçaklarına talep arttı
‘Yolcu uçaklarının kargo
kapasitelerinin kullanılamadığını, bunun da kargo uçaklarına talebi aşırı artırdığını belirten Lufthansa Cargo Türkiye
Direktörü Hasan Hatipoğlu,
‘Grup bünyesindeki Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings, Lufthansa CityLines,
Swiss Air Lines, Brussels Airlines ve Eurowings şirketlerinin

Lufthansa Cargo Türkiye
Direktörü Hasan Hatipoğlu

yolcu uçaklarının seferden çekildi.’ diyerek şunları söyledi:
“Global pazarda toplam
kapasitemizin yüzde ellisine
tekabül eden dünyanın sayılı, Avrupa’nın bu en büyük
filosunun uçaklarının kargo kompartmaları kullanım
dışı kaldı. Kargo uçaklarına
talep aşırı arttı. Bazı yolcu
uçaklarımız, özellikle Çin’den
Avrupa’ya taşınacak yardım
malzemeleri için sadece kargo
kullanımına tahsis edildi.”

“Tedarik Zincirinin Arkas’ındayız”

ÇIN’IN Wuhan şehrinde
başlayıp tüm Çin’e ve dünyaya yayılan corona virüs
(Covid-19) sadece Çin ekonomisini değil, dünya ekonomisini de etkiliyor. Devletler,
kurumsal ve bireyler tedbirleri uygulama ve kurallara uyma
konusunda birlikte hareket
etmeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde tedarik zincirinde devamlılık, pek
çok kurumun en önemli önceliği konumunda. Sağlımızı
korumaya çalışmanın yanında hayat devam ettiği sürece
temel ihtiyaçların giderilmesi
de gerekiyor. Bu durumda
üretici firmaların faaliyetlerini sürdürebilmesi, özellikle
temel gıda ve sağlık malzemeleri ile hammaddelerin
ihtiyaç olan yere, ihtiyaç olan
miktarda, ihtiyaç olan zamanda sağlanabilmesi için tedarik
zincirinin aksamadan devamı,
ülke ekonomisi ve sosyolojisi
açısından çok önemli.
Denizyolu, karayolu, demiryolu gibi tüm taşıma
modları ile depo hizmetleri
ile komple lojistik hizmeti
veren şirketler için iş süreçlerinde aksama yaşanmaması
hayati derecede kritik. Şirketlerin devamlılığının yanında
tıbbı malzemelerden temel
gıda ve hammaddelere kadar
insan hayatı için gerekli ürünlerin yerlerine ulaştırılması,
dünyanın içinden geçtiği bu
olağanüstü süreçte hayati ve
kritik bir önem taşıyor.
Tedarik zincirinin devamlılığı için Arkas da ana iş kolları olan denizcilik, lojistik ve
liman gruplarında çalışanlarının sağlığı için gerekli önlemleri -uzaktan çalışma dahil olmak üzere- alarak sahada işin
devamlılığını sağlamak üzere
tüm imkanlarıyla çalışıyor.
Arkas Line servislerine
devam ediyor
Acente grubu yurtdışında
23 ülkede 61 ofisi ile o ülkelerin koşullarına göre hizmet
vermeye devam ederken, Arkas Line da servis verdiği 68
limanda gemi operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.
Arkas Line CEO’su Can
Atalay, “Çin’den ihracatın
azalması armatörlerin son
haftalarda konteyner planlamasında da ciddi sorunlar yaşamasına sebep olsa da Arkas
Line olarak biz bölgesel bir
hat olduğumuz için müşterilerimizin konteyner ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı
yaşamıyoruz” diye konuştu.
Müşteriler ayrıca yüklerinin
güncel durumlarını https://

webtracking.arkasline.com.
tr/shipmenttrackinghttps://
webtracking.arkasline.com.
tr/shipmenttracking sitesi
üzerinden takip edebiliyor”
diyerek dünyada oluşan yeni
şartlara göre hizmet verebildiklerinin altını çiziyor.
Arkas Denizcilik’te interaktif iletişim başı çekiyor.
E-mail ve telefon yoluyla
müşterileriyle buluşan Arkas Denizcilik, saha ve diğer
operasyonel işlemlerini saha
personeli ile devam ettirirken
anlık müdahalelerle müşterilerinin yanında olmaya devam
ediyor. Müşterilerinin kayıtlı

Arkas Line CEO’su
Can Atalay

e-posta ya da telefon numaralarına rezervasyon aşamasından, konteyner alıcıya teslim
edilene kadar konteynerin limana dolu girişi, gemi kalkışı,
konşimento basımı, gemi varışı, konteyner teslimi gibi tüm
adımlar için otomatik bilgilendirme mail ve SMS’leri
gönderiliyor. https://online.
arkas.com ise; yine ihracatçı
müşterilerin VGM girişlerini
gerçekleştirdikleri, rezervasyon detayları gibi bilgileri görüntüleyebildikleri, ithalatçı
forwarder müşterilerin de tescil bilgilerini girdikleri bir site
olarak öne çıkıyor.
Arkas Line Bölge Yönetimi CCO’su Ece Çokdeğer,
“İşimizin merkezinde insan
var - müşterilerimiz, iş ortaklarımız, mesai arkadaşlarımız. Bu sebeple, önce sağlık
diyoruz. Bununla beraber,
müşterilerimizin ticari faaliyetlerinin aksamaması için
de tüm tedbirleri alarak hizmetlerimizi aralıksız sunmaya devam ediyoruz” dedi.
Arkas Line Bölge Yönetimi
CCO’su Ece Çokdeğer
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Arkas Lojistik’te
A, B ve C planları hazır
Özellikle üretimde hammadde ihtiyacımız ağırlıklı
olarak ithalat ile karşılandığından hayatın devam etmesi
için temel ihtiyaçların karşılanması, lojistiğin devamlılığına bağlı. Hizmet çeşitliliğini ileri boyuta taşıyarak
“Komple Lojistik” kavramını
tam olarak sunan Arkas Lojistik de sürecin başından bu
yana hem devamlılık hem
de çalışanlarının sağlığı için
gerekli tüm önlemleri almış
durumda. Arkas bünyesinde
bulunan bilişim teknolojileri şirketi BİMAR tarafından
sağlanan evden erişim altyapısı sayesinde yüzde yüz performansla çalışan şirket, müşterileri ile sağlıklı iletişime
kesintisiz şekilde devam ediyor. Beyaz yakalı çalışanlarını
yüzde 95 oranında evden çalışma ortamına geçiren Arkas
Lojistik’in, depo ve garajlarda
çalışan personelleri ise kademeli ve dönüşümlü olarak sahada hizmet vermeye devam
ediyor. Arkas Lojistik, tüm operaasyonel süreçlerini yürütmek için ise tamamen Bimar
ekipleri tarafından geliştirilen
Lojistik Ortak Platform sistemi LOOP’u kullanıyor. Yine
ofis dışı saha ekiplerinin işlerini yürütebildikleri (Ziyaret
girişleri, iş akış onaylarının
verilebildiği, şehir ve liman
bazında navlun fiyatlarının
takip edilebildiği) Loop Mobil akıllı telefon, tablet üzerinde çalışan mobil tabanlı bir
uygulama da mevcut.
Arkas Lojistik, müşterilerinin yüklerinin durumunu online takip edebilmeye
yönelik de bir diğer web tabanlı uygulaması Loop Online Müşteri Portalı’nı kullanıyor. Bu uygulama ile hem
geçerli hem geriye dönük
booking-yük bilgilerine ulaşabiliyor, hem de aktif olarak
yoldaki yüklerinin güncel
durumlarını takip edebiliyor.
Şirket olarak A-B-C planlarının önceden hazırlanmış
olduğunu söyleyen Arkas
Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Geçen hafta A planı
devreye almıştık bu hafta B

planına geçtik. Tüm senaryolara karşı önlemlerimiz
hazır. Bu dönemde müşterilerimiz ile daha güçlü bir bağ
kurmaya başladık, birlik beraberlik arttı” diye konuştu.
Marport’ta
online erişim tam
Marport Liman İşletmeleri
de hem çalışanlarının hem de
müşterilerinin sağlığını odağına alarak saha ve gemi operasyonlarına devam ediyor.
Şirket, iş süreçlerinde kullanılan sistemlerin daha etkin hale
getirilmesi yönünde gerekli
duyuruları yaparak IT altyapısını güçlendirdi. Bu sistemlerden biri olan Acente Portal ile
acenteler transit konteynerlere uygulanan X-ray hizmeti
bilgisi, açma kapama tutanakları, seal bilgileri, interchange
gibi raporların yanında tüm
takipleri bu sistemden gerçekleştirebiliyorlar.
Navis
CAP ise gemi operasyonlara
dair detaylı raporlama yapılan ve acente ve hatların kul-

Arkas Lojistik CEO’su
Onur Göçmez

landığı bir sitem olarak öne
çıkıyor. Bu sayede hatlara,
load-discharge, seal, x-ray, cfs
activities, yard activities, gate
activities gibi raporları da mail üzerinden ayrıca otomatik
olarak gönderim sağlanabiliyor. Marport’un kullandığı bir
diğer system olan SAP-BO ise
İthalatçı firmalara ilgili sistem
üzerinden konteyner ve araçlarını takip etmeleri açısından
otomatik raporlama yapılmasını sağlıyor. Böylece raporlar
firmalara e-mail ile yollanıyor.
Marport Web Sitesi sayesinde firmalar her zamanki gibi
Yanaşma Planı, Plaka Sorgulama, İthalat Faturalama, XRay Sorgulama ve Konteyner
Sorgulama işlemlerini anlık
olarak gerçekleştirebiliyorlar.
Haberin devamı 8’inci sayfada

LOJİSTİK
7’nci sayfadaki haberin devamı

Soft İş Çözümleri A.Ş. Genel Müdürü Ergin Kargalıoğlu:

Lojistik Şirketleri Dijital İşletmeye Dönüşmeli
SALGIN dönemi ve sonrası için lojistik alanındaki dijital uygulamalar ve bunun
sektöre yansımalarını değerlendiren Ergin Kargalıoğlu,
‘lojistik şirketlerini ‘’dijital
bir işletme’’ye dönüştürmek
ana hedef olmalı’ görüşünde. ‘Dijitalleşme kavramının kalıcı bir şekilde öne
çıkması ile kurumların dijital dönüşüm sürecine bir an
önce ve daha fazla geç kalmadan başlamasını hararetle tavsiye ediyorum.’ diyen
Kargalıoğlu, KargoHaber
için yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Dünya Sağlık Örgütünün
‘pandemi’ olarak nitelendirdiği Korona Virüs Covid-19
salgını, bütün dünyada talep düşüklüğü ile birlikte
ekonomik daralmayı da beraberinde getirecektir. Bilim insanları ve ekonomistler önümüzdeki 2 yıl içinde
talep daralması ve küçülme
yaşanacağını söylemektedir.
Ayrıca teknolojiye bağlı iş
kaybı, veri güvenliği ve mahremiyet de diğer büyük endişe kaynaklarıdır.
Sadece Amerika’da 20 milyon kişinin işini kaybedeceğini düşünürsek bu salgının
ekonomiye yaratacağı etkiyi
görebiliriz. 2020’nin ikinci
yarısında toparlanmanın başlayacağını var sayarsak işini
kaybeden kişilerin tekrardan
iş bulmaları bu kadar kolay
ve hızlı olmayacaktır. Şirketler yeni istihdam yaratırken
iş modellerini ve iş yapış şekillerini tekrardan gözden
geçirmek zorunda kalacakları için ‘Dijitalleşme, Endüstri
4.0, IoT (Internet of Things
- Nesnelerin İnterneti), Yapay Zeka, Öğrenen Makineler, Blockchain, Toplum 5.0
(diğer adıyla “süper akıllı”
toplum)’ gibi rekabet ve maliyetleri ön plana çıkaracak
yeni teknolojilerle yenileme
ihtiyacı duyacaklardır.
Dijital dönüşüm günümüzün en dikkat çekici konuSoft İş Çözümleri A.Ş. Genel
Müdürü Ergin Kargalıoğlu

larından biri ve 90’ların sonundan bu yana hayatımızın
içerisindeki bir kavram olup
SOFT olarak tüm iş süreçlerini neredeyse 30 senedir dijital ortama taşımaktayız.
Dijitalleşmeyi
kısaca;
‘tüm iş süreçlerine bağlı bilgilerin elektronik ortamda
ve dijital olarak saklanması,
yetkilendirme ile ilgili kullanıcıların hızlı bir şekilde
ihtiyaç duyulan verilere ulaşarak iş süreçlerini verimli
yönetmesi’ olarak tanımlarsak, iş yapış biçimlerimiz ve
iş modellerimizin iyileşerek
ciddi bir değişime uğraması
gerekecektir.
Lojistik ve ulaştırma
sektörü için dijitale geçiş
daha kolay
Dijitalleşme, Kurumsal
Kaynak Planlaması (ERP)
yazılımlarında iş süreçlerine bağlı tüm kurumsal veri
bankanızı
yaratmaktadır.
Özellikle sektörel ERP’ler
ile verilerinize hızlı ve kolayca erişebilirsiniz. Şirketlerin Dijital dönüşüm yolculuğunda öncelik güvenlik
olmak üzere performans
yönetiminden verimliliğe
reorganizasyondan maliyetlerin kontrolüne kadar çalışma kültürünü ve yeni iş yapış
biçimlerimizin yeniden yaratılmasını gerektirmektedir.
Dolayısı ile tedarik zincirinin önemini bir kez daha
herkesin fark ettiği günümüzde
lojistik/ulaştırma
sektörünün ne kadar öne çıktığını ve bu yarışta şirketlerin
dijital dönüşüm süreçlerinde
geride kalmaması gerektiği
ve dijitalleşmeye geçmiş olan
kurumların ne kadar büyük
avantaj sağladıklarını artık
anlamamız ve biliyor olmamız gerekmektedir. Dijital-

leşme kavramının kalıcı bir
şekilde öne çıkması ile kurumların dijital dönüşüm sürecine bir an önce daha fazla
geç kalmadan başlamasını
hararetle tavsiye ediyorum.”
Ergin Kargalıoğlu’na göre
hizmet sektörü kapsamına
giren ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinde dijital dönüşüm
daha kolay olacaktır. Sektör
dijitalleşmeye ne kadar hazır,
halihazırda dijital olanaklardan ne oranda yararlanılıyor
denildiğinde ‘Türkiye’nin
son yıllarda geçirmiş olduğu
krizleri düşünecek olursak
büyük uluslararası şirketler
hariç maalesef şirketler gerekli olan dijitalleşme ile ilgili yatırımlarını yapmadılar,
yapamadılar.’ diyen Kargalıoğlu, şöyle devam etti:
“Sağlık ve ekonomik
krizin etkisi ile bu sürecin
hızlanacağını düşünmekle
birlikte, iş insanlarımızın gene çekimser davranacağını
düşünerek ‘günü kurtaralım
sonrasında değerlendiririz’
yaklaşımı izleyeceği endişelerini taşımaktayım.
Lojistik/ulaştırma faaliyetlerinin hizmet sektöründe
olduğunu düşünürsek, bir
üretim şirketi gibi fabrikalar/
tesisler olmadan uzaktan/
evden çalışarak dijitalleşme
süreçlerini kademeli olarak
hayata geçirmek çok daha
kolay olacaktır.
Endüstri akıllandıkça
iş yapma biçimleri de
akıllanıyor
Endüstri akıllandıkça iş
yapma biçimleri de akıllanıyor. Şirketler, farklı departmanlarda görev yapan
yönetim kadrolarını ve insan
kaynaklarını daha verimli işlerde kullanmak için raporlama dahil rutin ve tekrarlanan
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iş süreçlerini yazılım robotlarına devrederek kesintisiz,
hatasız, doğru zamanda ve
anlamsız iş yüklerini ortadan
kaldırarak önemli oranda
operasyonel verimlilik, performans yönetimi ve maliyet
avantajı sağlayacaklardır.
Akıllı iş (smart business),
ortak bir iş hedefine ulaşmak
için tüm organizasyonun aynı platformda uçtan uca sektörel ERP ile gerçek zamanlı
ve tüm paydaşları ile tam entegre çalışan bir şirket, tüm
dijital iş süreçlerini kolayca
yönetebilecektir. Dolayısı ile
hizmet sektöründeki insan
gücünü verimli kullanmayı
öğrenen teknoloji odaklı bir
iş modeli gerekmektedir.
Teknoloji kullanımı bile
artık eskisi gibi olmayacaktır, dijital yetkinliği artık ön
plana çıkarma zamanı çoktan
geçmiştir.
Dijitalleşmeye örnek vermem gerekir ise tam entegre
çalışan bir istemde tekrarlanan işlemlerin yaratılan/
yaratılacak tüm dokümantasyonların iş süreçlerine
bağlı olarak yazılım robotları
(Robotik Süreç Otomasyonu
- RPA Robotic Process Automation) tarafından yaratıldığını düşünürsek, hatasızlık ve
verimliliği ölçmek son derece
kolay olacaktır. SOFT olarak
30 yıldır uyguladığımız bu
yöntemin tüm iş süreçlerinde
uygulandığını ve sağlayacağı
otomasyon gücünü hayal edebilirsiniz. Tedarik Zincirinin tüm paydaşlarını düşünecek olursak ‘’hedef kitlenize
dijitalden ulaşın’’ yaklaşımıyla müşteri, tedarikçi, acente,
banka ve devlet kurumları ile
sağlanan Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchang EDI) ve Blockchain
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ile birlikte ‘’dijital ilişkinin’’
şirketlere sağladığı avantajlar
çok büyük olacaktır.
Şirketlerin dijitalleşmenin
neresinde olduğunu belirlemesi, durum analizi sonrası dijitalleşme stratejisinin
oluşturulması. Tüm organizasyona yani üst seviye yönetimden tüm ekip çalışanlarına kadar dijitalleşmenin
öneminin anlatılması. Dijital
yetkinliklerin belirlenmesi ve
geliştirilmesinin öncelikli yapılacak işler arasında olması
gerekmektedir.”
Türkiye’de toparlanma
yılın ikinci yarısında
Soft İş Çözümleri A.Ş. Genel Müdürü Ergin Kargalıoğlu son olarak şunları söyledi:
“Dünyamız her zamankinden daha hızlı değişiyor ve
gelişiyor. Yapay Zeka (AI),
Bulut Hizmetleri, Mobilite, Büyük Veri, Nesnelerin
İnterneti (IoT), Blockchain
ve Sosyal Medya Yönetimi
iş dünyasını ve bireyleri dijital düşünmeye, doğru veriler
ile karar almaya ve hareket
etmeye mecbur kılmaktadır.
Tüm paydaşların katılımıyla
yaşamın her alanında yaşanan dijital dönüşüm, hayatlarımızı hiç olmadığı kadar
kolaylaştırmaktadır.
Türkiye’nin gelişmekte
olan piyasalar içindeki yeri ile pazara yakın olması,
alt yapısı, iş ilişkileri, kaliteli ve eğitilmiş iş gücü ile
avantajlı konuma geçeceğini
düşünüyorum. Dünyadaki
toparlanma 2 yıl sürecek olsa da Türkiye’de bu sürecin
2020’nin ikinci yarısı ile birlikte toparlanmanın hızlı olacağını tahmin etmekteyim.
Dolayısı ile yakın ve uzak
gelecekte artık iş seyahatleri
çok daha azalacak, toplantı-

lar video konferans aracılığı
ile yapılacak, dijital dönüşüm
şirket ve özel yaşamımızın
vaz geçilmez bir parçası olacaktır. Yeni fırsatlar ve tehditler beraberinde gelecek,
bu süreci yönetecek iş insanlarımızın teknolojik gelişimi
çok yakından takip etmesini
gerektirecek, dijital iş ve robotik süreç otomasyonu ön
plana çıkacaktır.
Dijitalleşme ile beraber
“müşteri ve hizmet odaklı”
dönemin başladığını ifade
edebilirim. Yapay zekanın
önümüzdeki dönemde yavaş
yavaş iş süreçlerimizin bir
parçası olacağını da ön görüyor olmamız gerekmektedir.
Lojistik şirketleri
dijital işletmeye dönüşmeli
Yeni iş modelleriyle birlikte ithalat ve ihracat süreçlerindeki
kolaylıklar,
ticaretin kolaylaştırılması,
kağıtsız ve tam elektronik
gümrük işlemleri, özel statü ve belgeler ile üreticiden
direkt tüketiciye tam zamanında farklı taşıma modlarının verimli kullanılması
ve yönetilmesi ile birlikte
sağlanacak zaman ve maliyet
avantajları, dijital hız, malın
taşınması süreçlerinde de
büyük kolaylıkları yaratarak
tedarik zincirinin çok daha
hızlanmasını sağlayacaktır.
Dijital gelişim ve teknolojiler kaliteli ve sürdürülebilir
bir hizmet imkanı sağlamaktadır. Dijital gelişimdeki
yaşanan bu hızlı ilerleme,
sadece gelecekte olacakların
habercisi olma niteliğindedir. Yeni teknolojiler iş
dünyasının yaşadığı dijital
dönüşümü daha verimli hale
getirecek ve bu sayede iş dünyası hem ekonomik hem de
iş süreçlerini iyileştirmesi ve
yönetmesi bakımından hiç
olmadığı kadar esnek bir yapıya kavuşacaktır.
Özetle; lojistik şirketlerini
‘’dijital bir işletme’’ye dönüştürmek ana hedef olmalı ve
gelecekte her zaman olduğundan daha fazla verimli
çalışmaları gerektiğini bilmelidirler. Pazarlar sürekli
değişmekte ve rekabet artmaya devam etmektedir. Karlı
operasyonlar yaratılması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması için dijitalleşme imkanlarının sonsuz olduğunu ve
muazzam zaman baskısını
yeni dijital dünyada da devam edecek olduğunu bilmek
gerekmektedir.”
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Pan Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Gülriz Kantek:

Lojistik Hayattır
MART ayı başında şirket
doktorumuzun tüm ekibe verdiği Covid-19 bilgilendirme
eğitimlerini basından takip
etmekte olduğumuzdan, daha
net algıladık. Gerekli sağlık,
hijyen koşullarının sağlanması, iş yeri giriş-çıkışı ve çalışma
sırasında sosyal mesafe koşulları olmak üzere hızla bir dizi
önlem aldık. Sonrasında risk
gruplaması yaparak, birimlerin
bazılarını evden çalışma düzenlemesine başlattık. Ancak
lojistik fiilen sahada olunması
gereken bir iş kolu olması nedeniyle, tam anlamıyla evden
çalışmak mümkün değil. Olası
riskleri kontrol altına alıp ofislerimizdeki kişi yoğunluğunu
azaltarak ev/ofis ve çalışma
saatleri düzenlemesi başlattık.
Tüm bunlar olagelirken 7/24
kesintisiz kontrollerimiz ve
iyileştirmelerimiz devam etti.
İlk aşamadaki şaşkınlık ve
endişeyi bir kenara bırakarak,
yurtiçi, yurtdışı ve ofis ziyaretlerini iptal ettik. Ekibin sağlık,
temas ve hijyen koşullarını
gözden geçirdik ve tüm ofislerimiz için gerekli ekipman tedariği ve çalışma planı oluşturduk. Bu çalışmaları yaparken
depo ve dağıtım birimlerimiz
ile tüm ofislerimiz aksatmadan
hizmet geliştirmeye, alternatif
rota ve çözümler sunmaya de-

vam etti, halen de ediyor. Bugüne kadar yaşadıklarımızdan
farklı, birey ve kurum olarak
çok ağır karar ve sorumluluklar yüklendiğimiz bir dönem
olduğunun bilinci ile kendi
içimizde kenetlendik.
Oldukça yorucu bir dönem
olması ve enerjimizi uzun soluklu kullanmamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle
ekiplerin dinlendirilerek hizmetin sürekliliğini hedefledik.
Pan Lojistik, kurulduğu
1997 yılından bu yana, birçok “force major” durumunda
hizmet verecek şekilde, son
derece dinamik ve proaktif
organize oldu. Bunun için
ekipler oluşturdu, acil durum
planları yaptı ve deneyim
kazandı ancak son yaşadıklarımız gerçek anlamda ezber
bozdu. Yaşananlar insani anlamda global-bölgesel, maddimanevi sarsıcı nitelikte.
Lojistik sektör paydaşlarımız bilir; bizler global oyuncular olmamız nedeniyle, dünyanın herhangi bir köşesinde
yaşanan her türlü acil durumu
yakinen takip eder, bilgi sahibi olur ve önlem geliştirip acil
durum planı yaparız. Bu bizim
yaşam modelimiz ve hayatta
kalma şeklimizdir. Biliriz ki
lojistik hayattır. Covid-19 salgınında Çinli iş ortaklarımızla

ve birçok ürün yapısı için havayolu kullanılabilir bir araç
olmaktan çıktı.
Daralan havayolu kapasite
arzı, bir çok rotanın tamamen
kapanması ve havayollarının
uçuşlarının kısmen veya tamamen durdurulması, global
anlamda ilk kez yaşandı, buna rağmen tedarik zincirinin
omurgası lojistik hizmetleri
gerçek anlamda hiç durmadı.
Bizler alternatif rota ve çö-

ve müşterilerimizle, yaşanan
sıkıntıları günlük olarak takip ettik, hatta henüz uçuşlar
devam ederken bile gelinecek
olan aşamayı öngörerek, acil
durum planları yapıp, sistemimize uzaktan erişim altyapısını kuvvetlendirip, ilave
güvenlik önlemleri geliştirdik.
Buna rağmen, gelinen noktayı
gerçek anlamıyla göremediğimizi şu an daha iyi anlıyoruz.
Covid-19 salgını, günlük
yaşamımızda tüm dünyanın
aslında ne kadar birbirine
yakın olduğunu gösterdi bizlere. Evlerine kapanan ve iş
yerlerini kapatan her ülkenin,
ülkemizde bir işletmenin kapanmasına ve insanların üretememesine neden olduğunu
gördük. Havayolları yolcu
uçaklarını iptal etti ve bunu
takiben birçok havayolu tüm
uçuşlarını askıya aldı. Arz
azalınca, taşıma fiyatları arttı

Pan Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Gülriz Kantek

zümler geliştirmeye devam
ettik. Örneğin Türk Hava
Yolları Kargo bu dönemde
takdir edilecek bir tutum sergileyerek, kargo uçuşlarını devam ettirdi hatta uçuşları iptal
edilen yolcu uçaklarının bagaj
bölümlerini kargo taşımak
üzere hizmete aldı.
Tüm bu gelişmelere paralel
olarak, Avrupa’da kapanan
karayolu sınır kapıları, karayolu taşımacılığında gecikmelere neden oldu. Ayrıca
kesintisiz devam eden deniz
yolu taşımaları, liman hizmetleri, daralan kara ve havayolu
kapasitelerinin yükünü büyük
oranda omuzladı.
Lojistik sektör çalışanları
en az sağlık çalışanlarının varlığı kadar ticari ve hatta insan
hayatı için vazgeçilmezdir.
Kurumların ve hizmetin sürekliliği konusunda tamamen
bireysel işletme çabalarımız

ile ayakta durmaktayız. Bu bir
savaş ve savaşlarda lojistik başarılar kazanan tarafı belirler.
Örneğin, şu anda toplumumuzda en önemli görevi
üstlenen sağlık hizmetleri
ve en ön cephede savaşan
sağlık çalışanlarımızdır. Ancak tedarik zinciri ve lojistik
hizmet üretenlerinin çalışmadığı ve gerekli ekipman
tedariği sağlanamadığı durumda bu salgın karşısında
çaresiz kalacaklardır.
Lojistik sektörünün tedarik
zincirinin omurgası, ticari yaşam döngüsünün temel parçası olduğu düşünülerek alınması gereken birçok önlem
olması gerekirken; maalesef
bu konuda kurumsal olarak
bizlerin yaptığı “risk analiz “
değerlendirmesinin ve buna
bağlı önlemlerin, resmi kuruluşlar tarafından yapılmadığını görüyoruz.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann:

RO-RO Sayesinde Minimum Temas
ŞIRKET olarak dünyayı
etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını
kapsamında ticaretin sürekliliği ve insani ihtiyaçların
kesintisiz
ulaştırılabilmesi
için minimum insan temasını sağlayarak ro-ro seferlerini
sürdürüyoruz. DFDS olarak
salgın döneminde, tedarik
zincirinin devam etmesinin
yani sağlık, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin temininin
büyük önem taşıdığının bilincindeyiz.
DFDS Akdeniz İş Birimi
olarak Türkiye’nin tüm sınır
kapılarında ve gümrüklerinde alınan önlemleri, yetkililerle iş birliği içerisinde
uygulamaya devam ederek
ithalat ve ihracatta tedarik
zincirinin sürekliliğini sağlamaya devam ediyoruz. Sağlık
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergeleri
doğrultusunda iş sürekliliği-

mizi sağlıyoruz. Gemi personelimiz yurtdışında insanlarla temas etmeden görevlerini
yerine getiriyor. Treylerler de
minimum insan teması sağlanarak gemilere yükleniyor.
Öte yandan önleyici tedbir
olarak tüm gemilerimiz, limanlar ve limanlardaki ortak
kullanım alanları periyodik
olarak dezenfekte ediliyor.
Ticaret Bakanlığı da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında gümrüklerde ilk günden itibaren
hassasiyetle çalışmalar sürdürüldüğünü açıklamıştır. Bakanlığın yaptığı açıklamada
gemiler limana yanaşınca kapakların dezenfekte edildiği,
koruyucu maske ve her türlü
önlem alınmış olarak özel çekici ile treylerlerin alındığı,
çekici ve gemiden çıkış yapan her treylerin dezenfekte
edildiği belirtilmiştir. Gemi
tamamen boşaltılınca da
tekrar dezenfektasyon işlemi

yapılarak yükleme başlatılmaktadır. İthalat ve ihracat
tedarik zincirini en sağlıklı
ve güvenli şekilde gerçekleştirirken sefer süresince tüm
mürettebat periyodik olarak
günlük ateş ölçümünden geçirilmektedir. Gemiler Türkiye limanlarına geldiğinde

de mürettebatın Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından
ateş ölçümü ve gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Kamu
otoritelerinden verilen onay
sonrasında da gemiler limana
yanaşmaktadır.
Refakatsiz araç taşımacılığını kolaylaştırmak için kul-

lanabileceğimiz tüm intermodal taşımacılık araçlarını
da yakından takip ediyoruz.
Bu kapsamda İtalya’ya şoför
ve araç giriş çıkışlarını azaltmak amacıyla tren seferlerimizi artırdık. Yaşanan sürece
paralel olarak her gün artan
kısıtlama ve önlemleri değer-

DFDS Akdeniz İş Birimi
Başkanı Lars Hoffmann
lendirerek müşterilerimize
önerilerimizi de iletiyoruz.
İşlettiğimiz Pendik Limanı’mızda yeni tip koronavirüs
(Covid-19) salgını sürecinin
en başından beri gemiler, liman, liman ekipmanları ve
ortak alanlar önleyici tedbirler çerçevesinde düzenli ve
sürekli olarak dezenfekte edilmektedir. Aldığımız tüm önlemler ile Pendik Limanı’nda
operasyonlarımız sorunsuz
devam ediyor.
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LOJİSTİK
9’uncu sayfadaki haberin devamı

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz:

törlerinde ciddi daralma
görülürken, FMCG ve sağlık sektörlerinde ise dikkat
çekici bir artış yaşanıyor.
Online depolamada kapasitesini ikiye, üçe katlayan
müşterilerimiz bulunuyor.
Ancak bu artışlar offline
depolamadaki yüzde yüz
kapasite düşüşlerini maalesef karşılamaya yetmiyor.
Kapasitedeki bu azalmalar doğal olarak işlem
hacim ve cirolarımızda
olumsuz etki yaratıyor.
Sektördeki artan maliyetler
olumsuz etkiyi daha da derinleştiriyor.”

açıklamalar doğrultusunda
olası pandemi senaryoları
oluşturarak, eylem planımızı hazırladık.
Öncelikle yüksek risk
grubunda olan çalışanlarımız için, işyeri hekimlerinin onayı dahilinde evden
çalışma duyurusu yaptık.
Operasyondaki çalışanlarımız da idari izinli sayıldı. İş planları ve modelleri
uygun olan beyaz yaka
çalışanlarımız da 18 Mart
itibariyle evlerinden çalışmaya başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında
geçici bir süreyle ofis ve
tesislerde zorunlu haller
dışında ziyaretçilerin girişine kısıtlama getirdik.
Aldığımız tüm tedbirlere
karşın tesislerde şüpheli bir
vaka ile karşılaşıldığında
yapılması gerekenlerle ilgili acil durum hareket planı
ve senaryoları hazırlayarak
elektronik posta yoluyla
çalışanlarımızla paylaştık.
Tesislerimizdeki operasyon ve idari binalardaki
ofis çalışanlarımıza işyeri hekimleri tarafından
“Koronavirüs’ten Korunma
Yolları” konulu toolbox
eğitimleri gerçekleştirdik.
İşyeri hekimlerimizin yasal
olarak verdiği iş sağlığı eğitimlerinin sonunda koronavirüs hakkında da bilgilendirme yapıldı. E-learning
eğitimleri düzenlendik.

mescitler, sürücü bekleme
alanları/kafeteryaları ve
sağlık birimleri nanoclear
gümüş iyon teknolojisiyle
belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Servis ve
tırlarda her sefer sonrasında dezenfektasyon çalışması yapılıyor.
Sürdürülebilirliği
sağlamak önemli
Tüm bunların yanı sıra
gümrüklü depo çalışanlarımız için, N95 tipi koruyucu maske ve tek kullanımlık eldiven temin ederek
antrepo yöneticilerimize
şüpheli durumlarda kullandırılmak üzere teslim
ettik. Sürücülerimiz için,
tıbbi maske ve eldiven
temini yaptık. Sürücülerimize yönelik “Koronavirüsten korunmak için
yapılması gerekenler” ve
“Maske kullanımı” ile ilgili
bilgilerin yer aldığı el ilanları hazırladık.
Ortak kullanım alanlarının dışında, virüs bulaşma riski olabilecek yeni
alanlara el dezenfektanları
yerleştirdik. Lavabolara el
yıkama ve el dezenfektanı
kullanım talimatları astık.
Tesis girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarına el
dezenfektanı temin ettik.
Ekol bünyesinde gerekli
tüm çalışma ve düzenlemeleri yaparak koronavirüs
ile mücadeleyi en üst nok-

Mücadeleyi en üst
noktaya taşıdık
Çalışma ortamı ve çalışanların
korunmasına
ilişkin önlemler hakkında,
‘acil durum hareket planı
ve senaryoları hazırlayarak
çalışanlarımızla paylaştık’
diyen Ekol Türkiye Müdürü Arzu Akyol Ekiz, bu
kapsamda ayrıntılı olarak
şunları söyledi:
“Türkiye’nin
yaşadığı
bu zorlu süreçte işimizin
başında durarak, elimizden
gelenin en iyisini yapma
gayretiyle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Koronavirüs
salgınına karşı çalışanlarımızın ve müşterilerimizin
sağlığını korumaya yönelik bir dizi önlemi hayata
geçirdik. Dünya Sağlık
Örgütü tarafından yapılan

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yemek
ve çay molalarında da bir
takım değişiklikler yaptık.
Yemekhanelerde tabldot
yemek düzeninden çıktık.
Öğle yemeklerinde sandviç, soğuk içecek ve meyve
dağıtımına başladık. Böylece yemek saatlerinde çalışanlarımızın birbirlerine
virüs bulaşma riski ortadan
kaldırılırken,
yemekhanelerde yoğun bir şekilde
toplanmaların da önüne
geçmiş olduk.
Çalışanlarımızın
ve
müşterilerimizin
sağlığı bizim için her şeyden
önemli. Bu nedenle servis
araçları ve tırların tamamı,
yemekhaneler, kafeteryalar, toplantı odaları, eğitim
salonları, soyunma odaları,

taya taşıdık.”
Arzu Akyol Ekiz, son
olarak; “Dünya ve ülkemiz zor bir dönemden
geçiyor. Bu süreçte hepimizin sabırlı olup, lojistik
akışının devamlılığı için
gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak işimizi büyük bir titizlikle sürdürmemiz gerekiyor.
Tecrübemiz olmayan,
farklı bir krizi hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle
önemli olan bu süreci hep
birlikte sağlıklı olarak atlatabilmemiz. Aynı problemleri yaşayan taraflar
olarak sürdürülebilirliği
sağlamak adına süreci; anlayış, birlik ve beraberlik
mantığı ile çözüm odaklı
olarak yürütmeliyiz.” şeklinde konuştu.

İntermodal Taşımacılık Modelimizle
Sorunsuz Şekilde Hizmet Veriyoruz

‘FARKLI taşıma modellerine sahip olmanın risk
yönetimindeki etkisini ve
sağladığı katkıyı yaşayarak
görüyoruz.’ diyen Ekol
Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, ‘Bu zorlu
dönemde intermodal, en
az hasar alan taşımacılık
yöntemi oldu. İntermodal taşımacılık modeline
sahip olmayan birçok firma şu anda ciddi sıkıntılar
yaşıyor.’ şeklinde konuştu.
Salgının taşımacılık ve lojistik faaliyetlerine etkisini
KargoHaber Dergisi için
değerlendiren Ekiz, bu konuda şunları söyledi:
“Ülkemiz ekonomisine
katma değer yaratan, ihracatın bel kemiğini oluşturan lojistik, küresel çaptaki
koronavirüs salgınından
en fazla etkilenen sektörler
arasında yer alıyor. Tüm
dünyayı etkisi altına alan
salgın, sınır kapılarındaki
kısıtlamalar nedeniyle karayolu taşımacılığını neredeyse durma noktasına
getirdi. Sınır kapılarında
kilometrelerce uzanan tır
kuyrukları oluşuyor.
Bugün geldiğimiz noktada farklı taşıma modellerine sahip olmanın risk
yönetimindeki etkisini ve
sağladığı katkıyı yaşayarak
Ekol Türkiye Ülke Müdürü
Arzu Akyol Ekiz

görüyoruz. Bu zorlu dönemde intermodal, en az
hasar alan taşımacılık yöntemi oldu. İntermodal taşımacılık modeline sahip olmayan birçok firma şu anda
ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Biz, 12 yıldır başarıyla
sürdürdüğümüz intermodal taşımacılık modelimiz
ile kara taşımacılığına alternatif getirebildik. İntermodal taşımacılıktaki deneyimimiz ile kesintisiz ve
sorunsuz bir şekilde hizmet
vermeye devam ediyoruz.
İntermodal taşımacılık modelimizle müşterilerimizi
neredeyse günlük denilebilecek belli aralıklarla tüm
ülkelerdeki gümrük uygulamaları hakkında bilgilendirmeye başladık.”
Dağıtımı aksatmadan
yürütüyoruz
Gümrük operasyonlarının ülkelerin aldığı önlemler doğrultusunda etkilenebildiğini belirten Ekiz,
‘Gümrük kapı girişlerinde
artan kontroller nedeniyle
kuyruklar ve gecikmeler yaşanabiliyor. Birçok ülkenin
gümrüklerinde çalışan personel sayısını azaltması ve
çalışma saatlerine limit getirmesiyle yapılan işlemler
zaman alabiliyor.’ diyerek,
aldıkları önlemler hakkında şu bilgileri verdi:
“Bu dönemde çalışanlarımızın ve müşterilerimizin
güvenliği için aldığımız önlemleri en üst seviyeye çıkardık. İntermodal taşımacılık
kapsamında; Türkiye’den
çıkan yükleri Türk şoförlerimiz ve çekicilerimizle
Yalova Terminali’mizde
Ro-Ro’lara yüklüyoruz. Şoförlerimiz ve çekicilerimiz
Yalova’da kalırken dorsele-

ri, İtalya ve Fransa’ya gönderiyoruz. Ekol’ün Trieste
Limanı’na (İtalya) gelen
dorseleri burada trenlere
yükleyerek; Köln, Ludwigshafen, Kalsruhe, Ostrava,
Kiel gibi Avrupa’nın çeşitli
şehirlerine dağılımını gerçekleştiriyoruz. Fransa’da
ise Sete Limanı’na indirilen dorseleri trenle Paris’e
ulaştırıyoruz.
Bu şehirlerde yüklerin
söz konusu ülkelerin çekici
ve şoförleri tarafından teslim alınmasını sağlayarak
müşterilerimizin fabrikalarına, dağıtımını aksatmadan yürütüyoruz.
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; her ülkenin şoförü ve
çekicisini kendi sınırları
içerisinde tutarak bulaşma riskini ortadan kaldırıyoruz. Tüm yükleme ve
indirme noktalarımızda
dorselerin dezenfekte işlemlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz.”
Salgın sürecinde özellikle uluslararası taşımacılıkta
büyük düşüşler beklediklerini belirten Ekiz, “Ekol
Lojistik olarak intermodal dağıtım sistemlerini
kullanmamız ve krizin
Türkiye’ye geç gelmesi sebebiyle mart ayı içerisinde
daralmanın etkisini sınırlı oranda hissettik. Nisan
ayı ile birlikte daralmanın
etkisi yoğun olarak ortaya
çıkmaya başladı. Hizmet
verdiğimiz birçok sektörün faaliyet alanlarını durdurmasıyla
uluslararası
taşıma tarafında öngörümüz; iş hacimlerinin yüzde
40-50’ler civarında azalacağı yönünde.
Otomotiv ve tekstil sek-
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Hızlı ve sürekli değişen dinamik ihtiyaçlara ve iş modellerine uyarlanabilir
çözümler sunan SOFT Uygulamaları ile raporlama dahil rutin ve tekrarlanan iş
süreçlerinizi SOFT Yazılım Robotlarına devrederek DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE
kesintisiz, hatasız, doğru zamanda ve anlamsız iş yüklerini ortadan kaldırılabilirsiniz.
Operasyonel verimlilik, performans yönetimi, maliyet düşürme ve denetiminde
bir avantaj sağlanırken, şirketlerin sürdürülebilir iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve
yönetilmesinde hiç olmadığı kadar esnek ve parametrik bir yapıya sahip olabilirsiniz.

‘’Tedarik Zinciri, Lojistik ve Taşımacılık Yönetiminde’’

Stratejik İş Ortağınız
+90 212 212 79 20

pazarlama@soo.com.tr

www.soo.com.tr

LOJİSTİK
10’uncu sayfadaki haberin devamı

Select Bilişim Yönetici Ortağı Çiğdem Uslu:

Işınlanma Bile İcat Edilse Lojistik Sektörü Var Olacak
‘LOJISTIK sektörünün kendine göre bir şansı var.’ diyen Select Bilişim Yönetici Ortağı Çiğdem Uslu; ‘Dünya veya teknoloji
ne kadar değişirse değişsin bir
ürün bir yerden bir yere mutlaka
taşınacaktır. Işınlama yöntemi
bile icat edilse bir yerden bir yere
gidecektir. O yüzden lojistik sektörü hep var olacaktır.’ şeklinde
konuştu. ‘Ülkemiz ve dünyanın yaşadığı Covid-19 krizinde
bugüne kadar kimsenin düşünmediği ve beklemediği şekilde
iş yapma şekilleri değişti.’ diyen
Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Değişen çalışma koşullarına
göre reel sektörde değişik prob-

Select Bilişim Yönetici Ortağı
Çiğdem Uslu
lemler ve ihtiyaçlar ortaya çıktı.
Aslında bir çok firma virüs salgını ilk Çin’de 2019 sonunda
ortaya çıktığında Türkiye’ye geleceğini düşünmeden veya kabullenmeden herhangi bir hazırlık
yapmadan işlerine devam etti.
Avrupa’ya gelince ne kadar yaklaştı dendi ama birçok firma yine
bir hazırlık yapmadı. Ne zamanki
artık Türkiye’ye geldi, o zaman
ne yapacağız panikleri başladı.
Tabi ki hazırlanan, hazırlıklarını
tamamlayan firmalar vardı. Bu
salgın sadece bir sektörü etkileyen değil, her sektörü, her bireyi
etkileyen yeni koşullar doğurdu.

Virüsün yayılması ile birlikte
işler ilk anda durmamış olsa da
bir şekilde yayılma ve hastalanma korkusu ile firmalar evden
çalışma şekline geçmeye zorunda kaldılar. Bu aşamada evden
çalışma aslında sadece bir karar
değildi, iş yapma şekli idi. Bunun
kendince bir çok zorluğu vardı.
Bu zorluk aslında iletişim zorluğu değildi, bilgiye ulaşım zorluğu idi. İş ile ilgili tüm evraklar,
notlar, telefon numaraları vb
tüm bilgiler ofiste dosyalarda idi.
Bunların bazıları fiziksek dosyalar bazıları ise masa üzerindeki
bilgisayarlarda idi. Dolayısı ile
ilk olarak evlerden şirkete bağlanma sorununu aşmak gerekiyordu. Bir çok firmada bunun
altyapısı yoktu. Bazı firmalarda
server bile yoktu. Çok da araştıracak ve analiz yapacak bir zaman da olmadığı için firmalar
alelacele donanımsal eksikliklerini tedarik edip evden bağlanma şeklini hazır hale getirdi.
Çalışanlar notebook kullanıyor
ise onları evlerine götürdüler, ilk
akıllarına gelen ilgili dosyaları
evlerine taşıdılar. Oradan da işlerini yapmaya başladır.”
Lojistik sektörünün
şansı var
Çiğdem Uslu, ‘kapanan kapılar ve limanlar, gümrüklerde
uzayan işlemler ile lojistiğin
durma noktasına geldiğini ve
maliyetlerin çok yükseldiğini’
savunarak şunları söyledi:
“Lojistik sektörünün kendine göre bir şansı var. Dünya veya teknoloji ne kadar değişirse
değişsin bir ürün bir yerden bir
yere mutlaka taşınacaktır. Işınlama yöntemi bile icat edilse bir
yerden bir yere gidecektir. O
yüzden lojistik sektörü hep var

olacaktır. Fakat işi yapma şeklinde bazı sorunlar çıkmaya başladı. Uygun teknoloji ve doğru
yazılımları kullanmayan firmalar
öncelikle işi takip etmek ve yönetmekte zorlanmaya başladılar.
İlk fark ettikleri şey kişiye bağlı
çok iş yapıldığı. Dolayısı ile ofis
ortamında bir odadan bir odaya
giderek veya bağırarak sorarak
öğrenilen ne kadar çok şey olduğunu gördüler. Sonrasında da bir
çok bilgiye, paylaşılan exceller
üzerinden erişildiğini fark ettiler
çünkü o exceller genelde farklı
yerlerde olabiliyorlardı ve evden
çalışırken bunlara ulaşmak zor
oluyordu. Ayrıca notebooku şirketten getirmeyen, evindeki bilgisayarla ana makineye ulaşanlar,
şirketteki bilgisayarında kalan
bilgiye ulaşamadığı için sorunlar
çıktığını da gördüler. Bunun gibi
operasyonel ve yönetsel bilgiye
ulaşmak dışında genel lojistik
işinin yapılması ile ilgili de sorunlar çıkmaya başladı. Mesela
fiziksel olarak teslim alınan ve
teslim edilen evrakların yönetiminde problem çıktı. Firmalar
kapalı olduğu için orijinal evraklar alınamadı veya teslim edilemedi. Evde oturan halk temel
ve diğer ihtiyaçlarını internetten
tedarik etmeye çalıştığı için özellikle kargo/kurye firmalarının
yükü arttı. Bu yüksek işlem içinde kargolar da kaybolmaya veya
geç yerine ulaşmaya başladı. Bu
da lojistik sektöründe iletilmesi
gereken evrakların ya ulaşamama ya da ulaşmada gecikme sorununa yol açınca lojistik taşıma
işleri de aksamaya başladı. Ya da
taşıyıcılar ek sorumluluklar alıp
işlerine devam etmeye çalıştılar.
Özellikle ordino gibi malı çekmeye yarayan belgelerin ulaşı-

mındaki sorunlar, işleri çok fazla
aksatmaya başladı. Gümrüklerde
uzayan işler, kapatılan kapılar/
limanlar ise ya lojistiği durma
noktasına getirdi ya da maliyetleri çok yükseltti.”
Dijitalleşme ile lojistik
yapma hızı İlerleyecek
Firmalar arasında ya da devlet
ile firmalar arasında dolaşın evraklar dijital ortama aktarılması
gerektiğinin altını çizen Çiğdem
Uslu, ‘Ordino vb. belgeler bir an
önce dijital olarak gerekli yerler
arasında iletilebilmeli’ diyerek şu
görüşleri dile getirdi:
“Tüm bunları aşmanın aslında
en kolay yolu, doğru teknolojiler
ile üretilen çözümlerdir. Örneğin
Select Bilişim olarak bizim bu
sene piyasaya sunduğumuz bulut
tabanlı Select Optimus lojistik
yönetim çözümü herhangi bir
server ihtiyacı olmayan, her hangi
bir ulaşım için ek maliyet gerektirmeyen ve internete bağlanabilen herhangi bir cihaz ile bilgiye
ulaşımı sağlayan yeni nesil bir
çözümdür. Bu programı kullanan
firmalar herhangi bir ek yatırım
veya işlem yapmadan aynı gün evlerinden kaldıkları yerden devam
ettiler. Kağıtsız ortam mantığı
ile kullanılan dosya arşivleme ile
herhangi bir dosyayı veya başka
bilgileri yanlarında taşımaya gerek kalmadan her türlü bilgiye anında tek noktadan ulaşabildiler.
Yöneticiler anlık veriler ile şirketlerini ve işlerini yönetebiliyorlar.
Bunların yanında daha da
geliştirilmesi gereken kavramlar
var. Artık fiziki olarak firmalar
arası dolaşan, devlete veya kamu kurumlarına beyan edilen
evrakların da bu dönem içinde
dijitalleşmesinin önemi görüldü.
Ordino vb bazı belgeler artık bir

an önce dijital imzalar ile dijital
olarak gerekli yerler arasında iletilebilmeli. Bunun için blockchain vb. teknolojiler ile altyapılar
kurulmalı ve ivedi şekilde devreye alınmalı. Bunlar yapıldıkça
lojistik yapma hızı ilerleyecek,
işlerin yapılma şekli yeni dünya
düzenine uyum sağlayacak. Select olarak Opitmus ürünümüz
zaten bu yeni dünya düzenini
vizyon alarak hazırlandığı için,
her firmanın gelişimi ve idaresi için kullanabileceği yeni konseptleri barındıran yenilikçi lojistik
çözümüdür ve her yeni gelecek
konsepte hazır durumdadır.”
Çiğdem Uslu son olarak şunları söyledi:
“Bu salgın sırasında lojistik
firması olarak değil de lojistik
sektörüne yazlım ve hizmet sağlayan Select olarak baktığımızda,
bizler zaten uzaktan çalışmaya,
geliştirmeye ve destek vermeye
hazır durumdaydık. Firma olarak kesintisiz ve ek maliyetsiz bir
sonraki sabah kaldığımız yerden
devam ettik. Müşterilerimiz evden çalışmaya geçtiğinde öncelikle uzak bağlantı, yazıcı, mail
gibi günlük kullanımlarında alışık olmadık şekilde çalışma şeklinde karşılaştıkları problemler
nedeni ile daha fazla iş karşılar
olduk. Müşterilerimiz uzaktan
çalışmaya alışınca rutin çalışma
tempomuza geri döndük. Yazılım firması olarak her zaman
elimizde programlarımızı geliştirecek yönler olduğundan bu devirde onlara da hız kazandırdık.
Dolayısı ile kapasite kullanımımızda herhangi bir düşüş yaşamadan faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Kadromuz ve iş yapma
şeklimizde de herhangi bir değişiklik oluşmadı.

Ama asıl iş ve kapasite artışının salgın sonrası gözlemleneceğini tahmin ediyoruz. Öncelikle
doğru teknoloji ve yazılım kullanmayan firmaların, şirketlerine döndükten sonra bir daha bu
tür aksaklıklar yaşamamak için
sistemsel değişikliklere gideceğini öngörüyoruz. Dolayısı ile bu
gibi durumlarda her türlü kolaylığı sağlayan Select Optimus’a
ilginin artacağını ve bir çok firmanın geçiş yapmasını bekliyoruz. Bu da bizim gerek personel
sayımızda gerekse ciromuzda
artış yönünde etki yaratacağını
düşünüyoruz. Bu ilginin sadece
yurtiçinde değil yurtdışında da
olacağını tahmin ediyoruz.
Firmamızın gelişmesi dışında
aslında kamuda da teknolojiye
yatırım olacağına inanıyoruz ve
bu gibi durumlar için yeni yöntemler, teknolojiler kullanılmaya
başlanacaktır. Dolayısı ile kamu
kendini geliştirirken teknoloji
firmalarını, özellikle yerli üretim yapan firmaları desteklemek
zorundadır. Onlara hızlı üretim
sağlayacak, kapasite arttıracak
her türlü maddi desteği ve imkanı sağlamak durumundadır.
Türkiye’nin sadece lojistik sektörü için değil, ileri ekonomi olması açısından da teknolojiyi daha
fazla ve hızlı şekilde desteklemesi
şarttır. Kamu yanında lojistik firmaları da muhtemelen gelecekte
benzer durumlar için yeni senaryolar ve iş yapma şekilleri tasarlayıp iş akışlarını değiştirecektir.
Kısacası gelecekte işlerin yapılış şekli değişecektir. Çok önceden bunu tahmin ettiğimiz için
Select Optimus programımızın
lansmanında ‘Lojistik yapmanın
yolunu değiştiriyoruz’ sloganını kullanmıştık ve artık lojistik
sektörünün iş yapma şekli değişmektedir ve Select Optimus
bunu lojistikçilere sağlayacak
yazılım çözümüdür.”

Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin:

‘TAŞIMA işlerinin durdurulmaması için AB kurumları gibi
gayret gösterilmesi gerektiğini
belirten Alışan Lojistik İcra
Kurulu Üyesi Ayhan Özekin,
salgın sürecine ilişkin açıklaAlışan Lojistik İcra Kurulu
Üyesi Ayhan Özekin

AB Kurumları Gibi Gayret Gösterilmeli

malarda bulundu. Özekin şunları söyledi:
“Tabii olarak birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Salgının
ilk döneminde sınırlardaki
yığılma ve yurt dışından dönen şoförlerin 14 günlük karantina uygulaması bizi çok
zorladı. Akabinde yurtiçi şehirlerarası ulaşım yasağı her
ne kadar bizi muaf tutsa da
kontrol kuyrukları çok zaman
kaybına yol açtı. Tesislerimizdeki personeli motive etmek
ve artan sterilizasyon malzeme
ve ekipman maliyetleri de bizi
zorlayan diğer unsurlar olarak
ön plana çıktı.
Ağırlıklı olarak kimyasal
madde ve FMCG lojistiği

yaptığımız için gıda ve temizlik malzemesi sektörlerine
verdiğimiz hizmetlerde şu ana kadar çok bariz bir kapasite azalması olmadı. Çarkların
dönmesi ve tüketicinin temel
ihtiyaçlarına
ulaşabilmesi
için tedarik zincirinin önem-
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li bir halkası olarak görevimizin başındayız.
COVID-19 kapsamında, tüm
depo ve çalışma alanlarımız ile araçlarımız düzenli olarak ilaçlanmakta; tüm saha çalışanlarımız
almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirilmektedir.”
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“Bu rutin önlemlere ek
olarak; dış ofislerimizde vardiya sistemine geçilmiştir.
Merkez ofis çalışanlarımız
ise home-office sistemine
geçmiş ve evlerinde bilgisayar başında operasyonları
yönetmektedirler. Tüm bu
süreçlere ek olarak, yayınlanan genelgeler süratle incelenmekte ve müşterilerimiz
gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse birebir
iletişimimizle operasyonel
açıdan sürekli bilgilendirilmektedir.” diyen Özekin;
son olarak şunları söyledi:
“Koronavirüs
salgınına
yönelik Avrupa ülkelerinde
de olduğu gibi, lojistik akış-

ların devam etmesi için yük
taşımacılığına gerekli sağlık
önlemlerinin alınması şartıyla
farklı uygulamalar, istisnalar
ve kolaylıklar sağlanmalıdır.
AB kurumlarında olduğu gibi
taşıma işinin durdurulmaması
için azami gayret gösterilmeli,
araç sürücüleriyle ilgili zaman
kısıtlaması ve benzeri uygulamalar çözüme ulaştırılmalıdır.
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de yaşadığımız zorlu sürecin farkındalar ve son
derece işbirlikçi bir yaklaşım
içindeler. Sürecin ne kadar daha devam edeceği bilinmediği
için karşılıklı geliştirdiğimiz
proaktif iş planı çerçevesinde
hareket etmekteyiz.”

LOJİSTİK

Sarp Intermodal GmbH Genel Müdürü Yiğit Altıparmak:

Taşıma Sayılarımız Geçen Yılın
Aynı Dönemine Göre Yüzde 20 Arttı
SALGIN günlerinde talep artışıyla
karşılaşan Sarp Intermodal, geçen
yılın aynı dönemine göre taşıma sayılarında yüzde 20 artış olduğunu
açıkladı. “Artan talebe karşı tüm
konteyner, ISO tank, swap-body,
çekici ve diğer ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Aynı zamanda iş birliklerimiz sayesinde birçok ekipmanı da
kullanabilir durumdayız.” diyen Sarp
Intermodal GmbH Genel Müdürü
Yiğit Altıparmak, “Lojistik faaliyetler her ne kadar devam etse de ülkelerin aldıkları tedbirler kapsamında
uluslararası ticarette bir yavaşlama
söz konusu.” diyerek şunları söyledi:
“Özellikle Avrupa ülkeleri, karayolu taşımalarında sürücülere karantina
zorunluluğu getiriyor. Bu durum ister istemez karayoluna bağlı teslimatların gecikmesine neden oluyor. Tabi
ki böylesine zor bir dönemde, lojistik faaliyetler de sağlık kadar hayati
önem taşıyor. Birçok gıdanın, ham
maddenin, ilaç ve sağlık malzemesinin taşınması ve tedarik zincirinin
kopmadan devam etmesi gerekiyor.
Sarp Intermodal ve Sarp Intermodal GmbH olarak, taşımalarımızın
yüzde 95’ini Ro-Ro ve demiryolu ile
entegre gerçekleştiriyoruz. Karayolu
kullanımındaki kısıtlamalar nedeniyle bu dönemde üzerimize düşen yük
daha da arttı. Ancak geçtiğimiz yıl
yapmış olduğumuz son ekipman yatırımlarımız sayesinde, bu yükün altından rahatlıkla kalkabilir durumdayız.
Gerek sahip olduğumuz ekipman sayısı gerekse de Avrupa ülkelerindeki
iş birliklerimiz sayesinde operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.”
Lojistik faaliyetlerin genel olarak
her ülkede devam ettiğini belirten Altıparmak, “Birçok Avrupa ülkesi karayolu ile taşıma yapan sürücülere 14
günlük karantina zorunluluğu getirdi.
Bu konuda sektör temsilcilerimizin
Avrupa ülkeleriyle görüşme halinde olduklarını ve çözüm konusunda uğraştıklarını biliyoruz.” dedi. Bazı Avrupa
Birliği ülkelerinin tedarik zincirinin
aksamaması adına sürücülerin dinlenme ve sürüş zamanlarında da esneklik
uygulaması yaptığını açıklayan Yiğit
Altıparmak; “Ülkemizdeki uygulamalar da Avrupa’dakiyle benzer şekilde ilerliyor. Hastalık semptomları gösteren
sürücülerin geçişine izin verilmiyor.
Ülkelere giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor. Sürücülerin maske takması
zorunlu tutuluyor. Bizim bu noktadaki
avantajımız, yükü demiryolu ya da RoRo ile ilk noktaya ulaştırdıktan sonra
ana hedefe gidene kadar kullandığımız
karayolu mesafesinin kısa olması ve bu
ülkelerdeki yerel sürücüler ile çalışıyor
olmamız.” açıklamasının ardından,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birçok şirket gibi, biz de ofislerimizde bu dönemde evden çalışma
modeline geçtik. Dijital dönüşüm
süreçlerimize yaptığımız yatırımlar

sayesinde tüm operasyonlarımızı
kesintisiz bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Bununla birlikte kısa taşımalar yapan sürücülerimiz, araçlarımız,
ekipmanlarımız, depolarımız ve ofislerimizde oldukça sınırlı sayıda bulunan çalışma arkadaşlarımız için tüm
sağlık önemlerini alıyoruz. Düzenli
olarak dezenfekte işlemleri gerçekleş-

tiriliyor, yetkili merciler tarafından
konulan kurallara harfiyen uyuluyor.
Tüm beklentimiz bu salgının bir
an önce etkisini yitirmesi ve toplumların normal hayatına devam etmesi.
Ancak öncelikle daha sabırlı olarak,
evde kalarak bu süreci en hızlı şekilde atlatmamız gerekiyor.
Bu dönemde en önemli konulardan

biri, kişilerin istedikleri-ihtiyacı olan
ürünlere kolayca ulaşabilmesidir. Bu da
lojistikle mümkün olmaktadır. Alınan
karantina ve güvenlik tedbirlerinden
de bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla,
sadece bu süreçte değil, sürekli olacak
şekilde lojistiğin gecikmeye uğramaması ve güncellemeler yapılması gerektiği, bugünlerde daha iyi anlaşılıyor.
Biz lojistik sektörünün bir paydaşı
olarak bu süreçte tüm operasyonlarımızı eksiksiz sürdürmeye devam
edeceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüsünün bir an önce
son bulmasını diliyoruz.”

Sarp Intermodal GmbH
Genel Müdürü Yiğit Altıparmak

MAXIWAYS 100S VE 110D.

ŞEHRİN ÇALIŞKAN LASTİKLERİ!
Şehir içi yük dağıtımı yapan hafif ticari kamyon, kamyonet ve yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile otobüs grubu için
Lassa’nın tasarladığı yeni desenleri Maxiways 100S ve 110D, uzun ömrü ve yüksek performansıyla işinizin verimliliğini artırıyor.

profleet.com.tr | lassa.com.tr
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Birinci sayfadaki haberin devamı

Başkanlar Kriz
Sürecini Değerlendirdi:

‘Nasıl Taşıyacağız’
8 Nisan 2020 tarihinde DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin moderatörlüğünde, “Covid-19
Sürecinde Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri” başlıklı video konferans
düzenlendi. DEİK Yönetim
Kurulu Başkanı Nail Olpak,
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve UTİKAD Başkanı Emre Eldener’in katılımlarıyla
gerçekleşen konferansı 330’u
aşkın katılımcı takip etti.
Konferansın açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, salgınının etki alanının
sadece sağlıkla sınırlı kalmaması, ekonomi ve siyaset gibi
birçok stratejik ve kritik alana
sıçraması ile yeni bir dünya
düzenine geçişin eşiğinde
olduğumuzu belirtti. Pandeminin kontrol altına alınmasının ardından artık hiçbir
şeyin eskisi gibi olmayacağını
söyleyen Olpak, ekonomik,
sosyal ve siyasi ilişkilerin yeniden tesis edileceğini kaydetti.
Olpak: Haziran’da
pozitif yönde gideceğimizi
bekliyoruz
DEİK Başkanı Olpak,
içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, sağlık hizmetleri,
lojistik hizmetleri ve gıda
tedarikinin devamlılığının
hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “3 hafta önce kafalarda oluşan tüm sistemi, riske
atmamak adına bir süreliğine

kapatma fikirleri oluşmuştu. Biz sürecin en başından
beri bazı sektörlerin gerekli
tüm tedbirleri aldıktan sonra sekteye uğramadan devam
etmesi gerektiğini söyledik.
Lojistik de gerekliliği içeren
sektörlerimizden biridir” dedi. DEİK olarak bu süreçte

DEİK Başkanı Nail Olpak

çalışmalarına ve üyelerinin
sesi olmaya devam ettiklerini
belirten Olpak, İş Konseyi
toplantıları, karşı kanat görüşmeleri ve webinarlar ile
toplanan talep ve önerileri,
kamu otoriteleri ile üst seviyede paylaştıklarını ifade etti.
Ödemeler ile ilgili sektörlere
yönelik destekler hakkında
çek kredisinin gündeme getirildiğini belirten Olpak, bu
kredinin sektör içinde aylık
90 milyar TL civarında olduğunu ifade etti. Olpak, “suistimal edenlerle etmeyenleri
ayrıştırmak için bunu bankacılığa yönlendirmek gereki-

yordu. ‘Globalleşme’ ya da
‘Glokalleşme’ hangisi olacak,
bilmiyorum. Ancak lojistiğin
şekilleri de değişebilir. Bugün hava kargo olabilir, yarın
moto-kurye taşımacılığı olabilir. Ama lojistik bir şekilde
devam edecektir. Ödeme
vadelerinin sınırlandırılması
sektörün bir talebiydi, hala onun takipçisiyiz” dedi. Yönetim Kurulu’nda görev aldığı
Eximbank’ın 3 tane kaynağı
olduğunu ifade eden Olpak,
bunlardan birincisinin banka
öz kanyağı olduğunu, bunu
da KOBİ’leri hedefleyerek
TL üzerinden kullandırdıklarını ancak sınırlı olduğunu
belirtti. İkincisinin merkezden kullandırılan reeskontlar, üçüncüsünün de sendikasyon kredileri olduğunu,
bunları da döviz olarak kullandırdıklarını ayrıca, Türk
Exim firmaları kredi skoru
üzerinden de teminat mektubuna gerek kalmadan çalışılabildiğini ekledi. Olpak,
“Ramazan ayının da etkisi ile
“yavaş bir mayıs” görebiliriz.
Haziran’dan itibaren pozitif
yönde gideceğimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Erkeskin: Piyasalar
açılığında fuarlara
ihtiyacımız olacak
Webinarın moderatörlüğünü üstlenen DEİK Lojistik
İş Konseyi Başkanı Turgut
Erkeskin de lojistiğin, sağ-

lıktan sonra bu zor günlerde
en kritik sektörlerin başında
geldiğini vurgulayarak sağlık,
gıda, ilaç, tıbbi malzeme gibi
salgın sürecindeki temel ihtiyaçların düzenli tedariki açısından lojistik sektörünün
sekteye uğramadan çalışmasının kritik olduğunu işaret
etti. Erkeskin, her şeyin başının sağlık olduğunu ve bu
günlerde bunu damarlarımıza kadar hissettiğimizi belirterek, bundan sonra belki de
artık seyahate giderken yanımızdaki koltuğun boş olmasını talep edeceğimizi anDEİK Lojistik İş Konseyi
Başkanı Turgut Erkeskin

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu:

Şu An Önemli Olan Malın Yerine Ulaşmasıdır

RISKLI ülkelerden dönüş yapan şoförler sınır
kapılarında 14 gün araçla
birlikte karantina altında bekletilmektedir. İlgili
Bakanlıklarımızla yapılan
koordineli çalışma sayesinde temassız taşımacılık
uygulaması, Türkiye’de ilk
kez uygulanmaya başlandı. Sınırlarda Kapıkule ve
Habur gümrük kapılarında
tampon bölge oluşturularak, bu bölgede ülkeye giriş
yapan araçların treylerle-

rinin değiştirilerek aracın
tekrar yurt dışına çıkışı sağlanmaktadır.
Şu anda en önemli sorun,
İran ile transit ticaretin kesilmiş olmasıdır. Temassız
taşımacılık sistemini Gürbulak sınır kapısında devreye alabilirsek saatte 10
aracın geçişi sağlanabilir.
Halihazırda İran’a sadece
demiryolu üzerinden çok
kısıtlı taşıma gerçekleştirilmektedir. İran’a kara
taşımacılığı yapılamaması,
Orta Asya ülkelerine de ulaşımımızı engellemektedir.
Burada alternatif, BaküTürkmenistan üzerinden
Ro-Ro geçişleridir. Ancak
Türkmenistan, Türk şoförlerinin ve araçlarının hiçbir
şekilde ülkeye girişine izin
vermemektedir. Kazakistan veya Rusya üzerinden

bu soruna çözüm bulmaya
çalışılmaktadır. Ancak bu
hem süreyi hem de maliyetleri arttırmaktadır. Bu sebeple İran geçiş sorununun
çözülmesi hem ihracatçılarımız hem de sektör açısından öncelikli konudur.
Transit geçişlerde, geçiş
sürelerinin uzaması ve şoförlerin vizesinin konsoloslukların kapalı olmasından
dolayı uzatılamaması nedeniyle sıkıntılar yaşandı.
Dışişleri Bakanlığımızın
girişimleri sonucunda, ilgili
büyükelçilik ve başkonsolosluklarda şoförlere vize
verilmeye başlandı.
Covid-19 salgını, taşımacılık kotaları, transit
geçişler ve sürücü vizeleri
konularında AB’nin katı
yaklaşımının değişmesine
fırsat olabilir.

Sefer sayılarımız, bekleme süreleri ve 2. şoförün
kullanılma zorunluluğu gibi sebepler, taşımacılık ve
lojistik maliyetlerini artırmaktadır. Şu anda fiyattan
ziyade önemli olan, o malı
yerine ulaştırabilmesidir.
Köstence-Trieste
RoRo hattının desteklenmesi, Çerkezköy’den günlük
tren seferlerinin artırılması
hedeflenmektedir.
Sınırdan giriş yapan şoförlere Covid-19 hızlı tanı testlerinin yapılması önemlidir,
ancak hızlı test sonuçlarının
güvenilirliği sağlıklı değildir.
Aşamalı olarak güzergah üzerinde belli aralıklarla kontrol noktalarında şoförlerin
kontrollerden geçmeleri ve
diğer olası önlemler üzerinde
Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir.
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cak ümitsizliğe kapılmadan
en zor şartlarda bile çözüm
aramaya çalışmamız gerektiğini, bunun da ülke olarak
doğamızda var olduğunu
vurguladı. Erkeskin, webinar
boyunca izleyicilerin sorularını panelistlere aktardı.
Erkeskin krizin ardından
firmaların yeniden kendilerini göstermeleri için fuarlara
ihtiyaçları olacağını söylerken, “Bu dönemde en kritik
sektörlerden biri fuar sektörü. Onların çok ciddi endişeleri var çünkü insanlar bir
araya gelemiyorlar. Ama her
şeyden önemlisi tekrar piyasalar açıldığında kendimizi
göstermemiz için mutlaka
fuarlara ihtiyacımız olacak,
fuar hazırlıkları bizim için
çok önemli. Bizim önümüzde Kasım ayında Türkiye’de
sektörümüzün çok önemli
fuarı olan logitrans var. Bu
fuar, Türkiye’de lojistikçilerin en önemli platformu ve
dolayısıyla fuar sektörünü de
mutlaka değerlendirmeye alıyor ve destekliyor olmamız
lazım” dedi.

Nuhoğlu: Avrupa
ihracat taşımaları
yüzde 35 azaldı
UND Başkanı ve DEİK
Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Nuhoğlu, “Karayolu taşımacılığı yılda 600 bin seferle
Avrupa ihracatımızın yüzde
42’sini gerçekleştirmekteydi.
Orta Doğu’ya 12 milyar dolar, Rusya ve Orta Asya’ya ise
karayolunda 8 milyar dolar
ihracatımız vardı. Ana ihraç
pazarlarımıza transit geçişin
olması, karayolunun önemini
arttırıyor. Almanya’ya belge
problemi olmadan 36 saatte
ulaşabilmekteyiz. Trieste ve
Marsilya’ya Ro-Ro seferleri
ile kolaylıkla ulaşabiliyoruz.
Önümüzdeki yeni dönemde her ne kadar birçok süreç
değişecek, dijital sistemler ve
satış iyice yaygınlaşacak olsa
da, karayolu taşımacılığı her
halükarda önemini koruyacaktır” dedi. AB’nin salgını
önlemek amaçlı transit taşımalara yönelik çeşitli önlemler aldığını, yeşil hat ve hızlı
geçiş önlemlerine karşın özellikle Güney Avrupa’daki taşı-

UTİKAD Başkanı Emre Eldener:

Petrol Fiyatları Düşse de
Ek Maliyetler
Navlunları Yükseltiyor
SEKTÖR üzerindeki finansal yüklerin bu zorlu
süreçte hafifletilmesi gerekir. Şartlar normale dönene
kadar mali yükümlülüklerde erteleme sağlanması
önemlidir. Mücbir sebepler
nedeni ile bazı ödemeler-

de gecikmeler olabilir ancak
durum düzeldikten sonra bu
günlerde yaşananların firma
sicillerine yansımamasında
yarar vardır. KGF ile ilgili
kanunun çıktı ama pratiğe
yönelik uygulamalara ihtiyaç
var. Bankalardan teminat
mektubu almanın bu kadar zor olduğu bir dönemde
Gümrüğe verilmiş olan teminat mektuplarının rahatlatılması gerekir. Gemi taşımacılığında ödemelerle ilgili
olarak armatörlere verilen yüz
milyonlarca dolarlık teminat
mektupları bulunmaktadır.
Armatörlerin sağlamış olduğu vadelere ilave 30 gün vade
eklemesiyle forwarderlar bu
süreçte rahatlatılabilir. İlgili

LOJİSTİK
macılık trafiğinin düştüğünü
kaydeden Nuhoğlu, “Kıtada
ortalama üçte bir oranında
karayolu trafiği azaldı. Bu
bağlamda, UND olarak kamu kurumlarımızla ve bakanlıklarımızla sıkı temaslarımız
sürmektedir. Sadece malların
taşınmasının yanında insan
faktörünü de ön plana alarak
çözümler bulmaya çalışıyoruz. Salgın sonrası süreçte
bilhassa İran ve Ukrayna’da
uzun süre temas kuramadığımız şoförlerimiz oldu. Fransa
ve İtalya’daki Ro-Ro seferlerine giden şoförlerimizi geri
getirebilmek adına alternatif
yollar bulduk. Temassız sınır
geçişleri çalışmalarımız da
sürmektedir” dedi. Nuhoğlu,
Ticari açıdan salgından dolayı ciddi bir kriz ile karşı karşıya olunduğunu vurgularken
son dönemde Avrupa’ya ihracat taşımalarımızın yüzde
35 oranında azaldığını, ancak
önümüzdeki aylarda AB tarafında alınan sınai ve iktisadi
tedbirlerin bir miktar daha
olumlu yansıyacağını umduğunu belirtti.
Eldener: Hava kargoda
maliyetler ikiye katlandı
UTİKAD Başkanı Emre Eldener salgın nedeniyle farklı taşıma alanlarında
farklı problemler yaşandığını
belirtti. Yolcu seferlerinin
tamamen iptal olmasından
dolayı THY’nin geniş gövdeli maksimum 4 saatlik
mesafelere kadar gidebilen
yolcu uçaklarını da kargo
için kullanmaya başlandığını söyleyen Erdener, yolcu
bilet satışlarının ortadan
kalkması sonucu bütün maliyetlerin kargolara yüklen-

mesi nedeniyle hava navlun
maliyetlerinin 2 kat arttığını
kaydetti. Deniz taşımacılığında da benzer problemler
yaşandığını söyleyen Eldener, Çin’in deniz taşımacılığını tamamen durdurmasının ardından, bu ülkeye
ulaşamayan satın almacıların
yönünü, üretimin devam ettiği Türkiye’ye çevirdiğini
vurguladı. Eldener, “Bu süreçte, Türkiye’den talep ve
siparişler artınca Orta Doğu
ve Afrika’ya ihracatta konteyner taleplerinde de artış
oldu. Öte yandan armatörler
konteyner talebinin dünya
çapında azalmasından dolayı
bazı seferlerini daha az limana uğrayarak sürdürürken diğer seferlerini de iptal ettiler.
Uzak Doğu’dan ithalatımız
kesilince boş konteynerlerin
ülkemize dönüşü geç olmaya başladı. Bu da konteyner
rezervasyonlarının geç alınması ve konteyner maliyetlerinin yüzde 25 artasına
sebep oldu. Yasaklı ülkelere
uğramış gemilerin ülkemize girişte 14 gün karantina
altına alınması kararının ardından bekleme maliyetleri,
navlun maliyetlerini arttırdı.
Bu sürecin sonunda yüksek
demuraj maliyetleri üreticilerin belini bükebilir” şeklinde bilgi verdi. Bu süreçte,
demiryolunun temassız taşımacılık açısından öneminin
bir kez daha ortaya çıktığını
ancak donanım yetersizliğinden kaynaklanan eksiklikler
yaşandığını ekleyen Eldener,
tedarik zincirinin devamı için
lojistik sektörünün her bir
adımının aksamadan idamesinin önemine dikkat çekti.

Değişen Tedarik Rotaları Hız
Konusuna Özel Önem Verecek
20 ülkeye ihracat yapan
ve lojistik sektöründen önemli ölçüde hizmet satın
alan Sunparadise AG Genel Müdürü Galip Arbak,
salgın günlerini KargoHaber için değerlendirdi.
‘Salgın sonrasındaki yeni
şartlarda değişen tedarik
rotaları “hız” konusuna
özel önem verecek’ diyen
Arbak; “Bu açıdan lojistik
sektörünün de öneminin
daha çok artacağını düşünüyorum. İş ortaklarına
bu yönde avantaj sağlayan lojistik firmalarının
da çok hızlı büyüyeceğini
öngörmek zor değil” şeklinde konuştu.
Salgın sonrasında iş
süreçlerine ilişkin olarak,
‘Artık stratejik planlama
dönemi bitti. Senaryolarla
yönetim anlayışına geçmek
gerekiyor’ diyen Galip Arbak, şunları söyledi: “Riskleri görüp senaryolar çalışarak risk gerçekleştiğinde
esnek bir şekilde adapte
olmayı organizasyon hedefi olarak ortaya koyuyoruz.
Buna alıştığımız oranda
her türlü zorlu şartın altından kalkarız. Hedeflediğimiz yapı; ‘Yüksek Güvenirlikli Organizasyon’
yapısı. Yani her ne sorun
çıkarsa çıksın, tedarik zincirini bozmadan hizmet
vermeye devam eden bir
organizasyon yapısı.
İkinci olarak da verim
konusu gündemizde olmaya devam edecek. Tüm
süreçlerde sürekli iyileştirmelerle verimini sürekli
arttıran bir yapı olmaya

devam edeceğiz. Bu rekabet
için çok önemli.
Son nokta da rekabette en
önemli unsur olan hız arttırma ile ilgili. İş zekası ve uzun
vadede yapay zekanın işimize
daha çok girmesi, hız yeteneklerimizi de etkileyecektir.”
Salgın sonrasında tüm sürecin anlık takibini kolaylaştıracak bir yapıya bürünmüş
olacaklarını ifade eden Arbak, ‘20 ülkeye ihracat yapıyoruz bu açıdan lojistik ekibimiz zor şartlara çok iyi uyum
sağladı’ diyerek, özellikle taşımacılık ve lojistik alanındaki gerçek örnekleri paylaştı.
Galip Arbak, tüm tedarik ve

İyimser
Başarılı İlişkiler
Senaryo

Bağlantısız
Yerel

Senaryo

Senaryo

Senaryo

Bağlantılı
Global

Kötümser
Başarısız İlişkiler

ulaştırmaya ilişkin deneyimlerini şöyle anlattı:“Çin’den
temin ettiğimiz malzemelerin
stok durumlarını gözden geçirdik. Uzun dönemde sorun
olabileceğini düşündüğümüz
malzemelerin tedarik kaynağını Ocak ayı içerisinde yedekledik, Şubat itibarı ile de
kritik malzemeleri yeni tedarikçilerden temin etmeye başlamıştık. Salgının Avrupa’ya

Sunparadise AG İngiltere, Benelüks, Orta Doğu
İdari Direktörü Galip Arbak

öneri hem vapur donatanlarına, hem de Deniz Ticaret
Odası’na iletilmiş durumdadır. Ticaret Bakanlığımız tarafından sağlanan devlet destekleri sektör için çok önemli
olmakla birlikte kapsamının
genişletilmesinde yarar vardır.
Hava kargo için ödemelerin belli bir süre ile ertelenmesi için IATA merkezine
başvuru yapıldı ancak talep
reddedildi.
Forwarder’lerin Atatürk
ve İstanbul Havalimanı’nda

sıçraması ile birlikte Avrupa
seyahatlerimizi iptal ettik.
Mart ile birlikte Türkiye’de
de vakalar görülmeye başlayınca, üretim operasyonu
dışındaki tüm kadrolarımızı
evden çalıştırmaya başladık.
Bizden bir hafta sonra Avru-

120 avro/m² seviyesindeki
kira giderlerinin maliyetleri doğrudan etkilemesi
sebebi ile DHMİ’den bir
süre kira öteleme veya indirim talep ettik.
Ordinoların elektronik
ortama taşınması ve yazılımların e-fatura vb. şekillerde geniş tabana yayılması
gibi gümrük süreçlerimizin
tamamıyla dijitalleşmesi ile
insan sağlığı odaklı bir çalışma ekosistemine geçilmesi
gerekmektedir.
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pa ofislerimizde de evden çalışmaya geçildi.
Fabrika’nın üretim ve sevkiyatına devam etmesi için
risk değerlendirme ve acil
eylem ekiplerini oluşturduk.
Bunları insan kaynakları, tedarikçi, müşteri ve finansal
konular olmak üzere ayırdık. Bu ekiplerle yönetim
takımı olarak günlük değerlendirmelerle olası riskler ve
alınması gereken tedbirleri
konuşup eyleme döktük.
Tedarikçilerimizle iletişimi
arttırarak onların durumlarını ve aksiyonlarını güncel
olarak öğrenmeye başladık.
Bu arada başka üretim firmalarının da uygulamalarını
öğrenip kendi uygulamalarımızla kıyasladık.
Karantina ile birlikte şoför
bulma sorunu yaşadık
Yurtdışından gelen Türk
vatandaşlarının karantinaya alınması kararından önce
yurtdışı sevkiyat yapan kamyon şoförlerinin fabrika çalışanları ile fiziki temaslarını
kestik. Bu arada salgın ilerledikçe sınır kapılarında artan
kuyruklar nedeni ile sevkiyatlarda sarkmalar başladı. Lojistik ekibimiz günlük olarak
ürün sevk takibini yaparak

müşterilerimize ve satış organizasyonlarımıza ürün teslim
tarihleri ile ilgili güncel bilgileri aktarmaya başladı. Durumu müşterilerimizle birlikte
planlamaya ve organize etmeye başladık. TIR şoförlerimizin de 14 günlük karantinaya
girmesi zorunluluğu sebebi ile
kamyon şoförü bulma ile ilgili
sorunlar yaşamaya başladık.
Bunu da sınır bölgelerinde şoför değişiklikleri ile aştık.
Mart ayının ikinci yarısı
ile birlikte bazı Avrupa ülkelerinde izolasyon ve iş kapatma kararları nedeni ile teslim
yapamama durumları ortaya
çıktı. Bu nedenle işyerlerini
kapatan müşterilerin bilgilerini alarak onlara ait ürünleri
Avrupa’da geçici süre ile bekletmeye başladık, bu salgın
sorasında daha hızlı teslim
yapmamıza yarayacak bir karar oldu. Fabrika içerisinde
de çalışanlar arası mesafeleri
açmak amacı ile ikinci vardiyaları devreye aldık, yemek
yeme, giyinme düzenlerini
değiştirdik. Çalışanlarımızın
istirahat zamanlarında da evde kalmalarını sağlayacak tedbirler aldık. Yakın iletişimle
çevrelerinde salgınla ilgili bir
gelişme olup olmadığını takip edecek bir kurguya geçtik.
Mevcutta değişkenlikleri 1-2
günlük periyotlarla değerlendirip tedbir almaya devam
ediyoruz. Bu şekli ile tedarik
sürecimizi başından ürün teslimine kadar aksatmamayı başarmış durumdayız.”
‘Risk değerlendirme ve acil
eylem ekiplerini bu vesile ile
aktive etmiş olduk’ diyen Arbak, son olarak şunları söyledi: “Eksik ve açıklarımızı
gördük. Daha öncesinde deprem ve diğer başka risklerle
ilgili olarak bu şekilde bir yapılanmaya gitmeye karar vermiştik, organizasyonu da son
2,5 yıldır buna yönelik hazırlıyorduk. Salgın, planlamayı
eyleme dökmemize yardımcı
oldu. Acil durumda günlük
değişen durumlar oluşabiliyor, bütün yapıyı buna adapte
etmeye çalışıyoruz.”
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Çin İtalya ve Kore
Ekonomik Açıdan
Salgını Nasıl
Deneyimledi?
DEİK Başkanı Nail Olpak’ın moderatörlüğünde, T.C. Pekin Büyükelçisi
Emin Önen, T.C. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ve T.C. Roma Büyükelçisi
Murat Salim Esenli’nin katılımlarıyla “Covid-19 Tecrübeleri: Pekin, Seul,
Roma Büyükelçilerimiz ile Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi”
online semineri (webinar) 30 Mart 2020 tarihinde 362 kayıtlı
katılımcıyla gerçekleşti.

DEİK Başkanı Nail Olpak

NAIL Olpak seminer açılış
konuşmasında “Tüm dünya
olarak ilk defa test ettiğimiz
bir süreci yaşıyoruz, bu süreç-

te hedefimiz tedbirlere bağlı
kalarak önce insan sağlığı,
ancak bizler iş dünyası temsilcileri olarak işletmelerin
sağlığının da korunmasının
ve bu sürecin en az hasarla
atlatılmasının hayati önemde olduğunu düşünüyoruz.
İşletmelerimizin faaliyetlerinin sürdürülmesine optimal bazda gayret edeceğiz.
Amacımız süreci Türkiye’ye
kıyasla önden yaşayan üç ülkenin salgını nasıl yönettiklerine yönelik tecrübe paylaşımını gerçekleştirmek, bu
paylaşımın alınacak tedbirler
açısından ülkemiz adına yol

gösterici olduğunu düşünüyorum,” şeklinde konuştu.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temsilcilik
yaptıkları ülkelerdeki salgına
karşı tedbirler, ülkelerin ekonomik durumları ve Türkiye
ile ilişkilerinin bugününü ve
dününü değerlendiren Büyükelçilerimiz, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde göz önüne
alması gereken hususların altını çizmiş oldu.
T.C. Pekin Büyükelçisi
Emin Önen, 2020 yılının ilk
6 ayında Çin ve tüm ülkelerin toparlanma ve planlama
sürecini geçireceğine; ikinci

6 ayda yaraları sarma dönemine geçileceğine ilişkin
tahminlerini açıkladı. Önen,
“Çin üretimde yüzde 80-90
kapasiteyle çalışmaya başladı. Ancak ülke eski üretim
gücüne kavuşurken Avrupa
ve Amerika kaynaklı sipariş
iptalleri nedeniyle firmalar
müşteri bulamamaya başladı
ve Çin’de KOBİ ve hatta bazı
büyük ölçekli firmalar iflasla karşı karşıya durumdalar,”
şeklinde bilgi verdi.
T.C. Seul Büyükelçisi Ersin
Erçin, Güney Kore’nin önceki
salgınlardan önemli dersler çıkararak, dijital altyapısının da

T.C. Pekin Büyükelçisi Emin Önen:

“Çin’i bir ülke olarak değil bir kıta olarak anlamalı”

“ÇIN’I doğru anlamak ve
yansıtmak, Çin’i bir “ülke”
olarak değil bir “kıta” olarak
anlamak gerekli. Çin’de salgının başladığı Hubei eyaleti 60
milyon nüfusa ve 600 milyar
dolar değerinde ekonomik
büyüklüğe sahip, G20 ülkelerinden sonra 21’inci ülke sayılabilecek büyüklükte ve Çin
ekonomisinin yüzde 4’ünü
temsil ediyor. Tüm dünyanın
bu süreçte aynı safta olduğunu
ve çözümlerin de küresel olması gerektiğini düşünüyorum.
Çin’de Ocak ve Şubat aylarında üretim durma noktasına
geldi ve kredi derecelendirme
kuruluşlarının 2020 yılının ilk
çeyreği için Çin ekonomisine
yönelik yüzde 4 ila 10 aralığında bir daralma öngörüleri
mevcut. Çin’in ihracatı 2020
yılının Ocak ve Şubat ayında
bir önceki yıla göre yüzde 17.2
oranında ve ithalatı ise yüzde
4.2 oranında azaldı. Bu sü-

reçte Çin’de ekonomik olarak
yüzde 11 oranında bir küçülme gerçekleşti, Çin’in ilk çeyrekte yaşadığı durumu Avrupa
ve Amerika başta olmak üzere
diğer ülkeler ikinci çeyrekte
yaşayacak. 2020 yılının ilk 6
ayında Çin ve tüm ülkelerin
toparlanma ve planlama sürecini geçireceğini; ikinci 6 ayda
yaraları sarma dönemine geçileceğini tahmin ediyorum.
Çin üretimde yüzde 80-90
kapasiteyle çalışmaya başladı. Ancak ülke eski üretim
gücüne kavuşurken Avrupa
ve Amerika kaynaklı sipariş
iptalleri nedeniyle firmalar
müşteri bulamamaya başladı
ve Çin’de KOBİ ve hatta bazı
büyük ölçekli firmalar iflasla
karşı karşıya durumdalar.
Türkiye olarak bu durumun çok iyi yönetilmesi ve
bu süreçte oluşabilecek fırsatların iyi değerlendirilmesi
gerektiğini düşünüyorum.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin
Çin’e tarım ürünleri ihracatında 100 milyon ABD
Doları artış gerçekleşti, bu
sektörün önemli fırsatlar
barındırabileceğine inanıyorum. Ülkede hizmet sektörü
bu süreçte 300 milyar dolarının üzerinde zarar gördü. O-

tomotiv sektörü son 21 ayda
her ay küçülerek son süreçte
sektördeki küçülme yüzde
80 seviyesine ulaştı. Bu azalma neticesinde Şubat ayında Çin’de 310 bin adet araç
satışı gerçekleşti. Türkiye’de
2019 yılının Şubat ayında
hafif ticari ve sedan otomobil
satışları bir önceki yıla göre
yüzde 90 oranında artışla 47
bin adet olarak gerçekleşti.
Bu örnek çerçevesinde Çin’i
doğru anlamamız gerekli.
Bu kriz geçecek, Türk iş insanlarının Çin’e gitmesi ve
irtibat kurması gerekli. Türk
ve Çinli iş insanlarını online
platformlar üzerinden iletişim kurmaya davet ediyorum.
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Çin’in almış olduğu
ekonomik tedbirler:
Çin Merkez Bankası piyasaya 114 milyar dolar tutarında likidite sağladı.
Çin Merkez Bankası politika faizlerini iki kez düşürdü
ve kredi faizlerinde yüzde 50
oranında sübvansiyon gerçekleştirdi. İşletmelerin tüketimlerine bağlı olarak elektrik indirimi sağlandı.
Hükümet sosyal sigortalardan feragat ederek sadece
Şubat ayında ülke çapındaki
tüm şirketlere 17.7 milyar dolar tutarında muafiyet sağladı.
Ocak ayında işsizler için
900 milyon dolar tutarında
bir işsizlik paketi açıklandı.
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gücüyle 2 ay içerisinde ülkeyi
kapatmadan, şehirleri karantina altına almadan, ticareti fazla baskı altına almadan sağlam
bir stratejiyi kararlılıkla uygulayarak salgını kontrol altına
almayı başardığını ifade etti.
“Böylece ekonomisi ihracata
dayalı olan bir ülke olarak bu
süreci en az zararla geçirdi,”
diyen Erçin ülkedeki tedbirlere ilişkin detaylı bilgi verdi.
Covid-19 salgınından en
çok zarar gören ülkelerin başında gelen İtalya’daki gelişmeleri T.C. Roma Büyükelçisi
Murat Salim Esenli aktardı.
Esenli, “İtalya ekonomisinin
Türkiye 2023 iktisadi
hedeflerine Çin olmadan
ulaşamaz
Çin’i eyalet bazında değerlendirerek, eyaletlerde hangi
sektörlerin yaygın olduğuna
bakarak işbirliklerinin bu
yönde geliştirilmesi gerekli.
Dünyada genel kabul gördüğü şekilde, Çin sadece üreten
bir ülke değil, aynı zamanda
tüketen bir toplum. Çin’in
2019 yılı ihracatı 2.6 trilyon
dolar, ithalatı ise 2.2. trilyon
dolar. Çin 2018 yılının Kasım ayında ilk kez Çin İthalat
Fuarı’nı düzenledi. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın teşvikleri,
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi ve TİM’in çalışmalarına
rağmen Türkiye’den katılım
sınırlı sayıda gerçekleşti. Türkiye 2023 iktisadi hedeflerine

yüzde 90’ını temsil eden KOBİ’lere yönelik tedbirler büyük önem taşıyor. Bu desteğin
aşamalı olarak verilmesi, kredi arzının desteklenmesi, borç
ödemelerinde morotoryuma
gidilmesi, KOBİ’lere borçlarda devlet garantisi sağlanması,
vadeli vergi faaliyetleri formatına finans ve finans dışı kuruluşlara teşvikler verilmesi,
Devlet Kalkınma Bankası’na
(CDP) bankaların orta ve
büyük ölçekli şirketlere borç
ve likidite desteği verebilmesinin sağlanması gibi konular
bu paketin önemli alt başlıkları olarak öne çıkıyor” dedi.
Çin olmadan ulaşamaz. Yeter
ki iş insanlarımız Çin’e gelsin.
Çin’de tekstil sektöründe orta
ve uzun vadede çok başarılı
olabiliriz. Çin’de A+ olarak
nitelendirilen üst bir sınıf
var. Bir de 400 milyon nüfusa
sahip yıllık gideri 25 bin dolar olan bir orta sınıf mevcut
ve bu kesimin ithal ürünlere
karşı merakı var. Türk tekstil
markaları Çin’de orta kesime
hitap edebilir. Tarım ürünlerinde çok ciddi avantajlarımız
var. 2019 yılında bu sektördeki ihracatımızı 100 milyon
dolar arttırdık, daha da arttırabiliriz. Yazılım ve Ar-Ge konularında işbirlikleri yapabiliriz. Yazılım sektörü önemli,
eğitim başta olmak üzere katkılarını bu süreçte görüyoruz.
İnsanların online yoldan alışveriş ve dijitalleşmeye zaten
yönelimleri vardı, bu süreç bu
eğilimi daha da arttırdı. Yatırımcıların belli dönemlerde
Çin’de salgın olabileceği hususunu risk hanesinde değerlendirerek yatırım yapmaları
ve riski fırsata çevirmeleri gerekiyor. Nitelikli alanlardan
biri de savunma sanayi. Türkiye olarak bu sektörde birçok
yeniliğe imza atıyoruz. Bu
süreçte Türkiye’de tıp alanında Ar-Ge’nin geliştirilmesi ve
bu yönde ürünler üretilmesi
önem taşıyor.

LOJİSTİK

T.C. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin:

“Güney Kore Merkez Bankası faizi yüzde 1’in altına çekti”
GÜNEY Kore 2019 yılını
ABD’nin Çin’e uyguladığı
ekonomik önlemler, Ticaret
Savaşları ve küresel ekonomik
durgunluk gibi nedenlerle
ekonomik anlamda zor geçirmişti. Güney Kore Hükümeti
salgının başından itibaren dar
gelirlilerden başlayarak küçük
ve orta ölçekli işletmeler başta
olmak üzere büyük şirketler
ve holdingleri de kapsayacak
şekilde bir dizi tedbir aldı
ve toplamı 100 milyar dolar
olan 3 paket açıkladı. Bu
kapsamda, kısa süreli stok satışlarında (6 aylık yasaklama
dahil), finans ve forex piyasalarında kriz yönetimine odaklandı. Güney Kore Hükümeti
turizm sektörüyle bağlantılı
olarak sıkıntıya giren ulaşım,
konaklama ve eğlence sektörlerine destek taahhüdünde
bulundu. Bu sektörlerde işten
çıkarmaları önlemek adına
belli bir süre çalışanların ma-

aşlarının yüzde 80’inin hükümet tarafından ödenmesi taahhüt edildi. Güney Kore’nin
afet yönetimi fonlarının
salgından etkilenen küçük
işletmelere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı açıklandı.
Salgından etkilenen bölgelerdeki yerel yönetimlere 3.3
milyar dolar tutarında bir fon
imkanı yaratıldı. Güney Kore Merkez Bankası tarihinde
ilk defa faiz oranlarını yüzde
1’in altına çekerek binde 75’e
indirdi. Kabine üyeleri ve kamu kurumlarının başındaki
üst düzey bürokratlar önümüzdeki 4 ay süresince maaşlarının yüzde 30’unu salgınla
mücadele için devlete iade
etme kararlarını kamuoyuyla
paylaştılar. Çok düşük gelire
sahip 4 kişilik ailelere ayda
bin dolar tutarında yardım
sağlanmasına karar verildi.
Güney Kore önceki salgınlardan önemli dersler çıkararak,

dijital altyapısının da gücüyle
2 ay içerisinde ülkeyi kapatmadan, şehirleri karantina
altına almadan, ticareti fazla
baskı altına almadan sağlam
bir stratejiyi kararlılıkla uygulayarak salgını kontrol altına
almayı başardı. Böylece ekonomisi ihracata dayalı olan
bir ülke olarak bu süreci en az
zararla geçirdi.
Güney Kore ile karşılıklı
ticaretimizde büyük bir
ticari açık var
Güney Kore bu salgın sürecini çok iyi yönetmesine
rağmen iş çevrelerinin genel
düşüncesi bu salgının SARS
ve MERS salgınları dönemlerinde görülmeyen bir ekonomik krize yol açtığı yönünde.
Kore iş dünyasının, salgının
ekonomiye olumsuz etkilerinin küresel anlamda bu yıl
ve önümüzdeki yıl görüleceği
şeklinde karamsar beklentisi
var. Bu ekonomik krizin Tür-

T.C. Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli:

“İtalya’nın Avrupa Birliği’nden beklentileri var”
İTALYA’DA 30 maddelik
çok kapsamlı bir program
açıklandı. Öne çıkan maddeler; Covid-19 salgınının en
çok etkilediği bölgelerdeki
firmalara ipotek ödemelerini 12 ay ara verebilme şansı
tanındı ve bazı durumlarda
vergi ve sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesinde
gecikme talep etme imkanı
sağlandı. Hükümet 14 Mart
tarihinde sendika ve ticaret
kuruluşlarıyla işyerlerinde
güvenlik protokolü imzaladı. Bu protokolde Covid-19
salgını özelinde işyerlerinde
işçilerin sağlık ve güvenliklerine yönelik azami koruma
sağlanması öngörüldü. Hükümet İtalya’nın GSYH’sinin
yüzde 1.4’lük kısmını aşamalı olarak kullanılmak üzere25
milyar avro tutarında bir dizi
acil önlem paketi açıkladı.
İtalyan sağlık sisteminin ve
sivil korumanın güçlendiril-

mesi için 3.2 milyar Avro’luk
bütçe ayrıldı. Serbest çalışan
ve işine son verilmiş kişilere destek ile istihdamın korunmasına yönelik önlemler
kapsamında 10.3 milyar Avro
tutarında bir paket açıklandı.
Vergi borcu ödemelerinin
geciktirilmesi ve elektrik, su,
doğalgaz faturalarının ertelenmesi dahil olmak üzere
şirketleri desteklemek üzere
6.4 milyar avro tutarında bir
paket açıklandı.Hane halkı ve şirketler için İtalya’nın
GSYH’sinin yüzde 20’si
oranında ve 350 milyar Avro
tutarında bir paket öngörülüyor. Bu bağlamda, İtalya ekonomisinin yüzde 90’ınıtemsil
eden KOBİ’lere yönelik tedbirler büyük önem taşıyor.
Bu desteğin aşamalı olarak
verilmesi, kredi arzının desteklenmesi, borç ödemelerinde morotoryuma gidilmesi,
KOBİ’lere borçlarda devlet

garantisi sağlanması, vadeli
vergi faaliyetleri formatına finans ve finans dışı kuruluşlara teşvikler verilmesi, Devlet
Kalkınma Bankası’na (CDP)
bankaların orta ve büyük ölçekli şirketlere borç ve likidite desteği verebilmesinin
sağlanması gibi konular bu
paketin önemli alt başlıkları
olarak öne çıkıyor.
İtalya’nın AB üyesi bir ülke
olarak Avrupa Birliği’nden
de bazı beklentileri var. Bu
kapsamda Avrupa Birliği’ne
Covid-19 bonosu çıkararak
bu fonların desteklenmesi
teklifinde bulundular. Ancak AB içerisinde bu fikre çok sıcak bakılmadı. Bu
noktada Covid-19’dan İtalya
kadar etkilenmeyen ülkelerin pozisyonları belirleyici
oldu. Kuzey Avrupa ülkeleri
kemer sıkma politikalarına
daha sıcak baktıkları için,
İtalya’nın bu fikrini benim-

kiye-Güney Kore ilişkilerine
kısa dönemde olumsuz etkileri oldu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in
beraberindeki iş insanları heyetiyle 18-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye ziyaretinin salgın
nedeniyle ertelenmesi sonucunda Türk ve Güney Koreli
iş insanlarını bu süreçte bir
araya getirme fırsatı şimdilik
ertelenmiş oldu. Türkiye ile
Güney Kore arasında Karma
Ekonomik Komisyon (KEK)
Toplantısı’nın uzun dönem
sonrasında bu yıl Mart ayında
gerçekleşmesi planlanıyordu.
Bu toplantı da ertelendi.
Türkiye ile Güney Kore
arasında şu anda aramızda
sınırlı da olsa deniz ticareti
ve haftada 2’ye indirilen kargo taşımacılığı devam ediyor.
Temmuz- Ağustos aylarından
itibaren işlerin yeniden rayına
oturacağını ümit ediyorum.
semediler ve Avrupa İstikrar
Mekanizmalarına yönlendirdiler. Ancak Avrupa İstikrar
Mekanizmaları’ndan
para
çekebilmek çok daha farklı
şartlara dayalı ve maliyeti de
daha yüksek. Nisan ayının ilk
haftasında bir uzlaşıya varılması öngörülüyor.
2. Dünya Savaşı’ndan
bu yana ilk kez İtalya’ya
800 milyon dolarlık ticaret
fazlası verdik
Türkiye-İtalya arasındaki
ticaret hacmi 2018 yılında 20
milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılındaki küresel durağanlık ikili ticaret ilişkilerimizi de menfi yönde etkiledi
ve 2019 yılını 18 milyar dolar
ticaret hacmiyle kapattık.
Ancak 2019 yılını kapatırken Türkiye olarak 2. Dünya
Savaşı’ndan bu yana ilk kez
İtalya’ya 800 milyon dolarlık
ticaret fazlası verdik. Bunun,
Türkiye ekonomisinin ne
kadar geliştiğine yönelik önemli bir gösterge olduğunu
düşünüyorum. Ülkelerimizin

Türkiye’nin Güney Kore’den
en önemli kazanımlarından
biri, son yıllarda düşmekle
birlikte, 300 bin civarında
Güney Koreli turistin ülkemizi ziyaret etmesi yoluyla
servis sektöründe gerçekleşmekteydi. Bu yıl da Güney
Koreli turist sayısında patlama beklentisi içindeydik.
Salgının yaygınlaşması nedeniyle her ülkeden olduğu gibi
Güney Kore’den de çok ciddi
rezervasyon iptalleri geldi.
Önümüzdeki yaz ve sonbahar aylarından itibaren gerek
Güney Kore Cumhurbaşkanı ziyaretinin gerekse KEK
Toplantısı’nın gerçekleşmesi
halinde ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde
masaya yatırılmasını temenni ediyorum. Ülkelerimiz
arasındaki ticaret ilişkilerinin
Türkiye aleyhine ilerlemesinin bazı yapısal sebepleri var.
Güney Kore’nin Türkiye’nin
tarım ürünlerine yönelik kısıtlama ve tedbirleri var. 2012
ticari anlamda birbirlerine
bağımlılığı var. İtalyan şirketlerinin 2002 yılından bu
yana Türkiye’de 5.3 milyar
Avro’luk yatırımları mevcut.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orhangazi Köprüsü,
Ankara’daki Sağlık Kampüsü gibi birçok mega projede
İtalyanlar ile işbirliğimiz var.
Bu ilişkilerin tekrar aynı noktaya geleceği konusu İtalya
ekonomisinin ne zaman toparlanacağıyla ilişkili olacak.
Bu süreç Türkiye ile İtalya
arasında turizm ilişkilerini de
olumsuz yönde etkileyecek.
Bu süreçte resmi görüşmeler
ve deneyim paylaşımları neticesinde İtalya ile halihazırda
yakın olan ilişkilerimiz farklı
bir boyut kazandı. Türkiye ve
İtalya’nın sağlık sektöründe
birlikte yapabileceği birçok
işbirliği olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de şirketler önlemlerini alarak duruma hızlı
adapte olabilmeliler; bir tekstil şirketinin maske üretimine
başlayabilmesi, motor yapa-

yılında ülkelerimiz arasında
imzalanan Serbest Ticaret
Anlaşması’nın (STA) lehimize çalışmadığı tüm dünyanın
bildiği bir gerçek. Bunun
revize edilmesi ya da kaldırılabileceğinin Güney Korelilere açıkça anlatılması lazım.
Güney Kore bölgede Çin’den
sonra Türkiye’nin en önemli
ikinci ekonomik partneri durumunda. Ancak yaklaşık 7.5
milyar dolarlık karşılıklı ticaretin yaklaşık 6 milyar dolarını Güney Kore’nin Türkiye’ye
ihracatı oluşturuyor, büyük
bir ticari açık söz konusu.

bilen bir şirketimizin süratle
ventilatör üretimine başlayabilmesi önemli. Bu sürat ve
adaptasyon Türkiye’nin bu
süreçten ne şekilde çıkacağını
belirleyecek. Küresel anlamda bu sınamadan hangi ülke
güçlü çıkarsa dünyadaki konumu da o oranda yükselmiş
olacak. Ülke olarak geleneksel kalıplardan biraz sıyrılmamız gerekiyor; askerlik eğitiminin tıp odaklı bir eğitim de
olabilmesi lazım. Olağanüstü
bir durumda askerlik yapmış
olan kişilerin çağırılarak bu
süreçlerde yardım edebilir
konuma getirilmeleri lazım.

TAİK Transatlantic Talks:
Dünya’nın Corona’dan Öncesi ve Sonrası
TÜRKIYE-ABD İş Konseyi (TAİK), 35’inci Kuruluş
yıldönümünde TAİK Transatlantic Talks serisini sanal
ortamda New York Times’ın
Pulitzer ödüllü yazarı Thomas
Friedman ile gerçekleştirdi.
Moderatörlüğünü eski ABD
Senatörü David Vitter’ın yaptığı ‘The World Before Co-

rona And The World After’/
‘Dünya’nın Corona’dan Öncesi ve Sonrası’ başlıklı online
seminere 400 iş dünyası temsilcisi katıldı.
Toplantının açılışını yapan
TAİK Başkanı Mehmet Ali
Yalçındağ, TAİK’in 35 yıldır
iki ülke iş dünyası arasındaki
ilişkileri geliştirmek için çalış-

tığını belirterek özellikle pandemi gibi küresel bir sorunla
baş ederken iki ülkenin birbirine daha çok ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yalçındağ,
“Küresel sorunlara birlikte
çözüm aradığımız bu günlerde, Türkiye’nin en eski iş konseyi olarak iki ülke iş dünyası
temsilcilerini ve uzmanlarını

bir araya getirmeye devam
edeceğiz” dedi.
Webinarın
moderatörü
olan Senatör David Vitter,
Türkiye’nin pandemi sürecinde
müttefikleri ile gösterdiği dayanışma örneğini dile getirerek,
küresel sorunların ortak çözümünün önemini vurguladı.
İş dünyasından yüzlerce
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temsilcinin katıldığı toplantı,
katılımcılardan gelen çeşitli
soruların NY Times yazarı
Friedman’a sorulmasıyla devam etti.
2008 finans krizinin bir
stres testi olduğunu belirten
Friedman, koronavirüs salgınının çok daha büyük bir stres
testi olduğuna dikkat çekti.

Friedman, bu süreçte dayanışmanın, yönetişim kalitesinin,
firmaların tedarik zincirlerinin ve daha birçok parametrenin sınandığını belirtti.
Uzun süredir çeşitli uzmanların küreselleşmenin bittiği yönündeki tezlerini hatırlatan Friedman, koronavirüs
salgınının tam aksine küresel
Haberin devamı 16’ncı sayfada

LOJİSTİK
15’inci sayfadaki haberin devamı

TAİK Başkanı
Mehmet Ali Yalçındağ

Webinarın moderatörü
Senatör David Vitter

Ny Times Yazarı
Thomas Friedman

bir mücadeleyi gerektirdiğini,
dijitalleşen dünyada salgın ile
birlikte bu tarz toplantıların
sınırları ve zamanı daha da
önemsiz hale getirdiğini söyledi. Şirketlerin bu süreçle baş
edebilmeleri için küresel hareket kabiliyeti geliştirmelerinin önemini vurguladı.
Pandemi ve dijitalleşme
Pandemi sonrasında dijital
uygulamaların öneminin artacağını belirten Pulitzer ödüllü yazar, firmaların dijital
dünyaya yatırımı değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.
Covid-19 sürecinin iş dünyasında sarsıcı etkileri görülmesinin kaçınılmaz olduğuna
değinen Friedman, bu noktada teknolojinin bir çözüm
yolu olarak yükseldiğinin

altını çizdi. Sosyal izolasyon
ve karantina dönemleri ile
birlikte mobil uygulamaların
kullanımında patlama yaşandığını belirtti.
Friedman, koronavirüs ile
mücadele eden ülkelerin, yaşadıkları medikal sorunlara ek
olarak dışarıdan gelecek baskılarla da mücadele etmeleri
gerektiğini sözlerine ekledi.
Salgın sürecinde ve sonrasında özellikle eğitim sektöründe ciddi bir değişiklik
beklediğini belirten Friedman, “Özellikle de online
eğitim alanında çok ciddi bir
patlama olacağına inanıyorum. Sektörün bu alanda daha az maliyetli bir hal alacağını insanlar fark edecektir”
dedi. Friedman, koronavirüs

salgınının çeşitli zorlukları beraberinde getirmesine
rağmen, özel sektör için yeni
fırsat pencereleri yarattığını
ifade etti.
Friedman, “Bugün tüm
Avrupa’da sınırların yükseldiğini görüyoruz. Salgın süreci
sonrasında bunun etkileri

devam
edecektir. İtalya ve İspanya gibi
salgından kontrolsüz biçimde etkilenen ülkelerin bugün

AB’den bulundukları talepler
ortada. Bunun AB üzerindeki
etkilerini göreceğiz. Ancak
bu dönemde Türk firmaları
özellikle bu ülkelerden gelen
taleplere odaklanmalı. Nitekim Avrupa’da yaşanan salgının, Türkiye özel sektörü üzerine etkilerinin büyük olacağı
düşüncesindeyim” dedi.
Pandeminin Türkiye’deki
sektörel etkileri
Friedman ayrıca bu süreç
sonrasında Türkiye açısından
turizm sektörünün öne çıkacağını belirtti. “Ticaretin ve
sektörlerin normale dönmesi,
seyahat edecek kişilerin sağlığını güvence altına almaya ve daha yüksek güvenlik
standardı sağlamaya dayanmaktadır. Turist kazanmak

isteniyor ise Kore modeli gibi
sağlık sektörüne ve medikale yatırım yapılması gerekmektedir” diyen Friedman,

insanların Türkiye’yi tercih
edebilmesi için etkileşimin ve
altyapının arttırılması gerektiğini vurguladı.
Tedarik zinciri alanında
öncelikle kritik gereçler konusunda hızlandırma ve yerel
ihtiyaçlar konusunda da 3D
baskı yöntemi gibi yenilikçi
yaklaşımlarla daha hızlı aksiyon alınabileceğinin altı çizdi.
İklim değişikliği ve pandemi ortak birçok özellik sergilese de iklim değişikliğinin
bir pik noktası olmadığı, bu
sebeple iklim değişikliğinin
daha vahim sonuçları olacağını vurguladı. İklim değişikliğinin sonuçları bakımından
göz ardı edilemez ve yönetilemezken, pandeminin şu
an daha kontrol edilebilir bir
noktada olduğunun vurgulayarak bu doğrultuda iklime
dair politikaların yeniden
şekillendirilmesini önerdi.
Pandeminin siyasi süreçlere etkileri
Bu süreç kapsamında
milliyetçiliğe dair değerlendirmelerde
bulunan
Friedman, kısa vadede bu
tür bir artış yaşanabileceğini
dile getirdi. Bu tür küresel bir
krizde liderin, bilgi, bilim ve
sağlık sisteminin toplumlar

tarafından anlaşıldığı ve birlikte çalışmanın gerekliliğinin
ise gün yüzüne çıktığı belirtti.
Virüsün yeni bir dünya düzeni
ortaya çıkarıp çıkarmayacağı
konusunda tabiatın gücüne
dikkat çekerek güçlü bilanço
ve nakde sahip şirketlerin ayakta kalabileceği bir yeni düzen olacağını ifade etti. Çin’in
güncel durumunu da değerlendiren Friedman, bu konuda
kesin bir yorum yapmanın zor
olduğunu, her ülkenin kendine has zorlukları sebebi ile
bu virüs döneminde sınandığını dile getirdi. Çin’de sağlık
çalışanlarının otorite baskısı
sebebiyle
konuşamadığını,
ABD’nin ise federal sistemi sebebiyle harekete geçmekte geç
kaldığı yorumunda bulundu.
Pandeminin ABD Başkanlık seçimlerindeki muhtemel etkilerine de değinen
Friedman, bunun için yorum
yapmanın henüz erken olduğunu belirtti. İki tarafın da
performansına bağlı olarak
tanımladığı başkanlık yarışı
için asıl olanın ulusal birlik
hükümeti olduğuna dikkat
çekti. Fırsat eşitliği, sivil haklar ve özgürlük konularının
bu dönemde yükselen önemine vurgu yaptı.

gerekli sayıda doktor ve sağlık personelinin geçici sağlık
ocağıyla hizmet vermesi tüm
ekonomik aktiviteleri ilgilendirecek vahim sorunları
azaltabilir. Sektör paydaşları
(TOBB, DEİK Lojistik İş
Konseyi, TİM, UND, UTİKAD vb) altyapı ve ekipman
iyileştirilmesine katkı verme
noktasında hazırdır.
Halihazırda
değişkenlik göstermeyen düşük kar
marjlarıyla çalışan firmaların
özellikle destek paketleriyle
de açıklanan vade/ödeme ertelemeleri neticesinde bir süre
sonra nakit akışında sorunlar
yaşaması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum öncelikle lojistik sektörü için yıkıcı sonuçlar doğuracak olsa da kısa bir
süre sonra tüm ticareti durma
noktasına getirebilir. Bu sebeple firmayla lojistik şirketi
arasında belirlenmiş özel bir
anlaşma olmama durumunda
Türk Ticaret Kanunu (TTK

m 1530) kapsamında belirtilen 30 günlük azami ödeme
süresi lojistik hizmetlerden
faydalanıcı şirketler için titizlikle uygulanmalıdır.
Dışişleri Bakanlığı
Karayolu lojistiğinde transit geçişlerde vize sorunu tedarik zincirlerini aksatmaya
başlamıştır. TIR geçişlerinde
Avrupa’da (Yunanistan ve
İtalya hariç) birçok ülke vize
yenilemesi yapmamaktadır.
Şoförlerin mevcut vize süreleri dolduktan sonra uluslararası kamyonlarının çalışması
mümkün değildir. Bu durumun başta Almanya olmak
üzere ivedilikle çözülmesi,
çözülemiyorsa en azından
şoförlerin mevcut vizelerinin
aynı süre kapsamında veya
üçer ay süre ile yenilenerek
uzatılması hayati derecede
önemlidir.
UTİKAD, UND,
TOBB Ulaştırma ve
Lojistik Sektör Meclisi
İçinden geçilen bu zor dönemde kapasite kullanımında
verimsizliklere karşı sektör
oyuncularının, aynı sistemi
kullanan lojistik hizmet üretenler ile fiziki taşıyıcıların,
benzerlerinin yurtdışında görüldüğü örnekleri uygulayarak kapasitelerini paylaşımlı
kullanacak ve verimliliği attıracak iş modellerini geliştirmeleri beklenmektedir.

DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin:

“İş Dünyası ve Kamu Lojistik Sektörüne Kulak Vermeli”
DEİK Lojistik İş Konseyi
Yürütme Kurulu Başkanı
Turgut Erkeskin; ‘Lojistikçiler, hayatın aksamaması için
sağlık sektöründen sonra en
büyük fedakarlığı sergileyen
kesimdir.’ dedi. 27 Mart Cuma günü Covid-19 salgını
önlemleri nedeniyle video
konferans yoluyla toplanan
DEİK Lojistik İş Konseyi,
havacılık sektöründe yaşanan
aksamalar, deniz taşımaları ve
limanlarda karşılaşılan sorunlar ve başta şoförlere yönelik
karantina uygulaması olmak
üzere karayollarındaki durumu ele aldı.
Türkiye’nin en önemli lojistik operatörleri konumunda bulunan Arkas, Alışan, Kınay, Galata, Medkon ve başka
lojistik şirketlerinin de temsil
edildiği toplantıda; havacılık
sektörünün yolcu hareketlerinin durması nedeniyle büyük
sıkıntıya girdiği belirtildi.
Konuyla ilgili bilgi veren ve
sektörün sıkıntılarını anlatan
Turgut Erkeskin; THY’nin
de bu kapsamda bazı yolcu
uçaklarını kargo taşıma hizmetine verdiğini söyledi.
Deniz taşımalarında da
ciddi aksaklıkların yaşandığı
belirtilen toplantıda söz alan
konsey üyeleri, özellikle kon-

teyner hizmetlerinde aksamalar yaşandığını, bunun ileriki
günlerde daha da artmaması
için liman hizmetlerinin düzene girmesi gerektiğine dikkat çektiler. Bu konuda iyi
örnekler olarak ABD’de üç
denizcilik şirketinin, İtalya’da
ise Kuzey İtalya limanlarının
işbirliği içinde operasyon
yaptıkları dile getirildi.
Karayollarını da ele alan
konsey üyeleri, kapılardaki
kuyrukların uzamasının sadece maliyetler değil salgın açısından da riski büyüttüğünün
altı çizildi. Yurt dışından gelen sürücülere yönelik olarak
uygulanan 14 günlük karantinanın etkisiz olduğu, çalışmayan şoförlerin bu süre içinde
eğer virüs taşıyorsa daha çok
sayıda temas gerçekleştirdiği
belirtildi. Bunun önüne geçilebilmesi için şoförlere test
uygulanması istendi.
Lojistik İş Konseyi olarak
giriş kapısında test altyapısının oluşturulması ve test
kitlerinin temini için katkıda
da bulunabileceklerini belirten Erkeskin, ‘biz, altyapı
için destek oluruz, testleri de
ilgililer yapmalı’ şeklinde konuştu. Bu konuda ABD’den
de örnek veren Erkeskin;
ABD’nin gerek Meksika ge-

rekse Kanada sınırından giren şoförlerin ateşini ölçerek
içeri aldığını, bunu da ‘lojistiği durduramayız’ şeklinde
açıkladıklarını belirtti.
Karada havada ve denizde
talepler sıralandı
‘İş dünyamız ve kamu kurumlarımızın, lojistik sektörünün taleplerine kulak vermesi
hayati derecede önemlidir’
diyen Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, şunları
söyledi: “Covid-19 salgını
neticesinde birçok şirket, evofis uygulamasını devreye
almıştır. Ancak lojistik sektörünün operasyonel gereklilikleri ve saha çalışmalarını
sürdürme zorunluluğu, tüm
ülke ekonomisi ve dış ticaretini yakından ilgilendiren bir
konudur. Halihazırda değişkenlik göstermeyen düşük kar
marjlarıyla çalışan firmaların,
özellikle destek paketleriyle
de açıklanan vade/ödeme ertelemeleri neticesinde bir süre
sonra nakit akışında sorunlar
yaşaması kuvvetle muhtemeldir. Sektör ile ilgili atılacak
adımlar sadece lojistik firmalarını değil tüm mal ve hizmet
kalemlerini etkileyecektir. Tedarik zincirlerinin salgın ortamında aksaması, başta sağlık
ve gıda sektörleri olmak üze-
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re yıkıcı etkiler doğurabilir.
Yetkililerin ve karar alıcıların
bunun bilincinde olarak lojistik sektör taleplerine eğilmesi
kritik bir konudur. Depodan
nakliyeye, gümrükten hava
ve deniz taşımacılığına kadar
zincirin tüm alanlarında faaliyet gösteren firma ve personeli, sağlık çalışanlarımızdan
sonra hayatın en azından bu
haliyle aksamaması adına en
büyük fedakarlığı gösteren
insanlardır. İş dünyamızın
ve kamu kurumlarımızın lojistik sektör taleplerine kulak vermesi hayati derecede
önemlidir.”
Lojistik İş Konseyi’nin başta Ticaret Bakanlığı olmak
üzere ilgili kesimlerden talepleri, şöyle sıralandı:
Ticaret Bakanlığı
Sınır kapılarında oluşan
kuyruklar transit sürelerini iki katına çıkarmış, maliyetleri
arttırmış ve tedarik zincirinde aksamalara yol açmıştır.
Bunun yanında özellikle bu
süreçte sıhhi olmayan şartlarda görevli personelin burada harcadığı ilave zaman
dayanılmaz boyutlara yol
açmıştır. Kapılarda hızlı Covid-19 test kitleri ve ilintili
tüm ekipmanın tedarik edilmesi hayati olmakla birlikte
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Türkiye olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte;
her türlü zorluğa karşı sistemin devamı, vazgeçilmez
ticaretin sürekliliği için, büyük fedakarlıklar gösteren,

günlük hayatı ayakta tutmaya çalışan gizli kahramanlara,

başta Türk Hava Yolları Kargo olmak üzere tüm havayolu
çalışanlarına ve son derece üretken çözümler sunan tüm
lojistik sektör paydaşlarına teşekkür ediyoruz.

Biz, Pan Ailesi yürekten inanıyoruz, bu zor günleri
birlikte aşacağız.

“ Lojistik hayattır ”

LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

IRU ve ITF’in Hükümetlere Ortak Çağrısı:
Yolların Kahramanlarını Yüceltmek Zorundayız
TAŞIMACILIK şirketleri ve
sektör çalışanları global ekonominin can damarlarıdır.
Onlar, insanları birleştirir,
tedarik zincirlerini bağlar ve
dünyanın dönmeye devam
etmesini sağlar. Bu sektörün
çalışmaları ve hizmetleri Covid-19 salgınının başarıyla
üstesinden gelmede hayati
önem taşıyacaktır.
19 milyon taşımacılık
sektörü çalışanının sesi olan
Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (ITF)
ve dünya çapında 3.5 milyon
taşımacılık şirketini temsil
eden Uluslararası Karayolu
Taşımacıları Birliği (IRU) üyelerinin önemine dikkat çekmek ve Covid-19 pandemiği
süresince haklarını korumak
üzere güç birliği yaptı.
İki kurum tarafından
yayınlanan ortak bildiri
tedarik ve mobilite zincirinin şu anda veya gelecekte
istenmeyen etkilere maruz
kalmaması ve yaptığımız
her şeyin merkezinde olan
taşımacılık sektörü çalışanlarının korunması için hü-

kümetlerin ve uluslararası
yapıların uyması gereken temel talepleri içeriyor. Bildiri
şu ifadeleri içeriyor: ‘Covid-19 salgını gözleri bir kez
daha karayolu taşımacılığına
çevirmiş, karayolu taşıma
şirketlerinin ve çalışanlarının; tıbbi malzeme, gıda ve
herkesin temel ihtiyacı olan
diğer ürünlerin her birimize
ulaşmasını sağlayan tedarik
zincirlerini sürdürülebilir
kılmadaki yadsınamaz rolünü gözler önüne sermiştir.
Şoförler ve çalışanları bugün
her zamankinden daha fazla
farkındalığı hak eden sessiz
kahramanlardır.
Onların
cesaretleri, profesyonellikleri ve mesleğe bağlılıkları bu
zor zamanlarda bizleri ayakta tutan itici güçtür. Karayolu taşımacılık sektörünün
en acil öncelikleri; gıda ve
tıbbi malzemeler gibi temel
ihtiyaçları sektör çalışanları
açısından en güvenli şekilde
ulaştırırken hem yolcu hem
de yük taşıma şirketlerinin
ve temsil ettikleri mesleklerin ekonomik olarak var-

lıklarını sürdürebilmelerini
sağlamaktır.
Dünya çapında toplam iş-

gücünün yaklaşık yüzde 6’sının karayolu taşıma endüstrisinde, genellikle de küçük

ve orta ölçekli girişimlerde
(KOBİ’ler) çalıştığı göz önüne alındığında karayolu taşıma formlarının özellikle kriz
dönemlerinde global ekonominin işlerliğini sağlamada
önemli bir rol oynadığı açıkça
görülür. Sonuç olarak mobilite ve tedarik zincirlerinin
sorunsuz şekilde işlemesi ve
tüketicilere günlük teslimatların sürekliliği bu karayolu
taşımacılığı
KOBİ’lerinin
ayakta kalmasına ve onların

ORTAK BİLDİRİNİN ACİL ÖNLEM MADDELERİ:

TICARI araç şoförlüğü mesle-

ile mücadelede diğer yaşamsal

mak için karayolu taşımacılığı

nabilmesini desteklemek için

rarası tedarik zincirleri ve in-

mayı sağlayın.

rak hükümet desteği sunmak

risinin, özellikle de KOBİ’lerin

ğinin global ekonomi, uluslasanların hareketliliği açısından

hizmet çalışanları ile aynı koruSınır ötesi lojistik operas-

yaşamsal öneme sahip olduğu

yonlarda şoförlerin güvenlik,

Covid-19 nedeniyle insanla-

altına almak için hızla standart

gerçeğini tanıyın.

rın, gıda ve tıbbi malzemelerin
zorunlu taşınması gibi yaşam-

sal hizmetler verirken karayolu

taşımacılığını kilit bir hizmet
olarak tanımlayın.

Karayolu taşıma sektörü ça-

lışanlarını kilit çalışanlar olarak
tanımlayın ve onlara Covid-19

sağlık ve selametini garanti

yapan KOBİ’lere öncelikli olasuretiyle mevcut ve gelecekteki
yaşamsal mobilite hizmetlerini
ve tedarik zincirlerini koruyun.

Karayolu taşıma endüstrisini

Covid-19 sonrası finansal yar-

dımlara erişebilmelerini garanti
altına alın.

Müşterilerin,

göndericilerin

desteklemek ve finansal des-

ve yetkililerin; şoförlere yükle-

için yol kenarlarında ITF, IRU

defli eylem planları geliştirmek

aynı zamanda sınır geçişlerinde

layın. Buna; uzun yol şoförleri
ve endüstrinin uzmanları ile

müzakere ederek düzgün yemek ve sıhhi tesisler kurulması
da dahildir.

İstihdamı teminat altına al-

tek de dahil olmak üzere heiçin hükümetler, işverenler ve
birlikler arasında ulusal düzeyde üçlü diyaloglar başlatın.

Mobilite ve tedarik zincirle-

rinin devamlılığını ve toparla-

İSO Türkiye İhracat İklimi
Endeksi Mart Ayında 35,7 Oldu

DÜNYA Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün
ticaretinin 2020 yılında
Covid-19 salgını nedeniyle
yüzde 32’ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı.
Raporun
bulgularını,
“Bu durumdan kaçınmak
mümkün görünmüyor” diye yorumlayan WTO
Başkanı Roberto
Azevedo, yaşanan
sağlık krizi ortamında önceliğin
bu konuya verilmesinin
kaçınılmaz olduğunu ve
hükümetlerin insanların yaşamlarını korumak için kısıtlayıcı önlemler almak zorunda olduğunu vurguladı.
WTO’nun yayınladığı
son raporda, bu yıl dünya

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet
koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü
İhracat İklimi Endeksi virüslü verileri açıkladı.
ŞUBAT ayında 50.4 olarak
ölçülen Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi,
Mart 2020’de 35.7 geriledi.
Endeksteki sert düşüş, küresel
finans kriz döneminden bile
daha yüksek oranda gerçekleşti ve seri başlangıcı olan Ocak
2002’den bu yana en belirgin
düzeyde kaydedildi. Endekste
eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar
ihracat ikliminde iyileşmeye,
50’nin altındaki değerler ise
bozulmaya işaret ediyor.
İstanbul Sanayi Odası Tür-

karayolu taşımacılık endüst-

yöntemler geliştirerek uygu-

WTO: Küresel Ticaret
Bu Yıl Yüzde 32’ye
Kadar Daralabilir
ticaretindeki daralmanın
yüzde 13-32 arasında olacağı öngörüldü, buna karşılık
2021 yılında toparlanma
öngörüldü.
Raporda, bu yıl yaşanacak düşüşe yüzde 13-32
arasında geniş bir aralık
verilmesinin, daha
önce hiç yaşanmamış bir sağlık krizi
yüzünden piyasaların ne kadar etkileneceğinin öngörülememesinden
kaynaklandığı belirtildi.
WTO raporunda, salgının
ne kadar daha devam edeceğine ve atılan politik adımların ne kadar etkili olacağına
bağlı olarak 2021 yılında
yüzde 21-24 arası bir toparlanma beklendiği belirtildi.

son derece nitelikli ve deneyimli şoförlerinin sağlığına
bağlıdır.’ Sektör, son yılların
en büyük sorunlarından olan
şoför istihdamı sıkıntısının
daha da vahim boyutlara ulaşması riski ile karşı karıya iken
IRU ve ITF ortak bildirisini
şu sözlerle bitirdi: “Yolların
kahramanlarını, yaptıkları işi
yüksek sesle överek, kaygılarını dile getirerek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak
yüceltmek zorundayız.”

kiye İhracat İklimi Endeksi
hakkında değerlendirmede
bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Türkiye
İmalat Sektörü İhracat İklim
Endeksi, martta salgın etkisiyle küresel ekonomi üzerindeki etkisini ve hemen hemen
tüm pazarların daraldığı bir
ortamda ihracatçıların yeni sipariş alma konusunda
karşılaştığı zorlukları ortaya
koydu. İhracat iklimindeki
bozulma, 2008-2009 küresel
finansal krizinin tüm aşama-

larından daha kötü düzeyde
gerçekleşti. Henüz tünelin
ucunda ışık belirtisinin çok
az olduğu bu dönemde, önümüzdeki birkaç aya ilişkin
beklentiler zayıf seyrediyor.”
Martta IHS Markit PMI anketlerinin uygulandığı ülkelerin hemen hemen tamamında
ekonomik faaliyetlerin daraldığı bildirildi. Virüsün yayılmasını önlemek için daha
sıkı önlemlerin alınmasından
önce anketin tamamlandığı
Nijerya ve Hindistan, bu durumun istisnası iki ülke oldu.

me ve boşaltma noktalarında ve
temiz sıhhi tesisler de dahil ol-

mak üzere yaşamsal hizmetlere
erişim

olanaklarını

dasağla-

yacak şekilde gereken saygıyı
göstermelerini talep edin.

Covid-19 salgını nedeniyle
uygulanan sokağa çıkma yasağının ekonomi üzerindeki sert
etkisinin yansıması olarak, üretimi en yüksek oranda gerileyen ülke, Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5’inden
fazlasını oluşturan İtalya oldu. Salgının merkez üssünün
Asya’daki başlangıç noktalarından Avrupa´ya kaymasıyla
birlikte diğer Avrupa pazarlarındaki talep de birinci çeyreğin sonunda olumsuz etkilendi. Almanya, Birleşik Krallık,
Fransa ve İspanya’daki ekonomik faaliyetlerde sert düşüşler
gerçekleşti.

Lojistik Sayesinde ‘Siz Evde Kalın
Biz Getiririz’ Demesi Daha Kolay
ALIAĞA Belediyesi’nin salgın sırasındaki uygulaması,
kent lojistiği deneyimine dönüştü. Sokağa çıkma yasakları, mesafeyi koruma uyarıları, maske takma zorunluğu
derken semt pazarlarında
kavgalarla gündeme gelen
Aliağalılar, sebze ve meyveye

20

nasıl ulaşacaktı? İşte Aliağa
Belediyesi bu temel ihtiyaçları online olarak saptayıp kapı
kapı dağıtıyor.
İrili ufaklı pek çok belediye, sivil toplum kuruluş,
parti teşkilatı bu tür organizasyonlar gerçekleştirdi.
Bunun yanında zincir mar-
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ketler, orta ve büyük ölçekli
semt marketleri bile internet
üzerinden aldıkları siparişleri
dağıtım araçlarıyla sahiplerine götürdü. Bütün bunlar,
kent yaşamında lojistik ihtiyaçların giderilmesinin deneyimlenmesi olarak büyük
önem taşıyor.

Ekranda bütün çekiciliği
ile görülen çileğin bir poşete girip, en az bir araç ve bir
personel eşliğinde taşınması
gerekiyor.
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Karsan’da Yeni Atamalar
KURULUŞUNUN 54. yılını kutlayan ve küresel bir marka olma
yolunda ilerleyen Karsan, yönetici kadrosunda değişikliğe gitti.
Bu kapsamda Karsan’da 2019’dan
bu yana Endüstriyel Operasyonlar
Direktörü olarak görev alan Alper
Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar
Genel Müdür Yardımcılığı’na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak

görevlendirildi.
Ticari araç segmentinde üretim
yapmayı sürdüren Karsan’da 20 yıl
önce üretim mühendisi olarak göreve başlayan Alper Bulucu, Karsan
çatısı altında ürün müdürlüğünden
fabrika müdürlüğüne, iş geliştirmeden üretim direktörlüğüne kadar
pek çok kademede görev aldı. Şubat
2019’dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak çalışan
Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar

Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.
Daha önce 23 yıl boyunca Tofaş
ve Fiat Chrysler Automobiles’de
üretim, kalite, Ar-Ge ve satış birimlerinde çalışan Kubilay Dinçer ise
2017 yılından bu yana Karsan çatısı
altında görev alıyor. Karsan’da ilk
olarak Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Dinçer,
Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.

SunExpress’in
Yeni CEO’su
Max Kownatzki:
Havacılık Endüstrisi
Krizden Güçlenerek
Çıkacak

Karsan Endüstriyel Operasyonlar
Genel Müdür Yardımcısı
Alper Bulucu

Intermodal

taşımacılık ile

kesintisiz

hizmet vermeye

devam ediyoruz

THY ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in yeni CEO’su
olan Dr. Max Kownatzki, görevine
başladı. Kownatzki, artık Almanya
ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip
ve Avrupa’nın en popüler tatil havayollarından biri olan SunExpress’in
yönetiminden sorumlu olacak.
‘Yüksek motivasyonlu ve kendini işine adamış bu özel ekibin ve
SunExpress’in bir parçası olmaktan
dolayı çok mutluyum.’ diyen Kownatzki, şunları söyledi: “Pandeminin
yol açtığı zorlu koşullara rağmen
SunExpress’i başarı yolculuğunda
daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu
pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz.
Yaklaşık 5 bine yakın çalışanı ve 30
yıllık havacılık tecrübesiyle pazarda
güçlü bir konuma sahip SunExpress’in
bu krizin de üstesinden geleceğine ve
başarılarla dolu serüvenini birlikte
sürdüreceğimize inancım sonsuz.”
SunExpress için ‘salgının başından
beri gerekli tüm önlemleri almıştır’ diyen Kawnatzki, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgını, bireysel ve kamusal
tedbirlerle birlikte günlük yaşantılarımızı da değiştirmemize neden oldu.
Bunun toplum üzerinde yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomi üzerinde de etkisi kaçınılmaz oldu. Bu durumdan en
çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor. Ama biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına
ve hatta bu krizden daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.”

12 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz intermodal
taşımacılıktaki deneyimimiz ile sizlere kesintisiz hizmet
veriyor, COVİD-19 ile mücadele kapsamında karayolu
taşımacılığında özellikle sınır kapılarında oluşan
yığılmaları Intermodal ile aşıyor, işlerinizin devamlılığını
sağlıyoruz.
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Karsan Satış Sonrası ve
Yedek Parça Direktörü
Kubilay Dinçer
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Daron Acemoğlu ve Gökhan Hotamışlıgil
DTİK Platformunda Koronayı Değerlendirdi
KORONA salgını, kelimenin tam anlamıyla tüm
dünyada yaşamı alt üst etti.
Sadece sağlık değil, sosyal
yaşamı neredeyse tamamen
durduran, iş dünyasını ise
bütünüyle alt üst eden salgın,
her zeminde tartışmaya açıldı. Bunlardan biri de Dünya
Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından organize edilen video konferans oldu.
Dünyaca ünlü MIT İktisat Profesörü Daron Acemoğlu ile birlikte Harvard
Genetik ve Metabolizma
Hastalıkları Bölüm Başkanı
Profesör Gökhan Hotamışlıgil konferansın konuşmacılarıydı. 1 Nisan günü yapılan ve DEİK Başkanı Nail
Olpak’ın da iş dünyası adına
katıldığı, 592 kişinin canlı olarak izlediği konferans
yaklaşık 90 dakika sürdü.
Prof. Daron Acemoğlu:
Salgının etkileri
çok derin olabilir
‘Salgının etkileri çok derin
olabilir’ diyen Daron Acemoğlu,’ bunun temel nedenli
olarak, salgın nedeniyle üretim ve tüketimden çekilerek
ekonomiye katkısı azalan in-

zincirindeki zayıf halkalardan etkilenen diğer şirketler
de batmaya başlıyor.
Bu virüs, biz iktisatçıların
‘R0 (sıfır)’ dediği modelle
katlanarak artıyor. Artış hızı,
tamamen ‘contactratio’ ile
bağlantılı. Bunu etkilemenin
tek yolu, sosyal temasın sınırlandırılması. Çin, bu çarpan
etkisini otoriter yöntemlerle
bir anda azaltmayı başardı. R’ı
1’in altına indirdiğiniz andan
itibaren de tam tersine katlanarak azalmaya başlıyor. Yani
salgın katlanarak yayıldığı gi-

Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü
İktisat Profesörü
Daron Acemoğlu

Harvard Üniversitesi
JS Simmons Genetik ve
Metabolizma Profesörü
Gökhan Hotamışlıgil

san sayısı ve tedarik zincirindeki kırılmayı gösterdi. Acemoğlu özetle şunları söyledi:
Salgının ekonomik etkileri çok derin olabilir. Salgına
yakalanan insanların ekonomiye katkısı kayboluyor.
Örneğin şu anda ABD’de
önlemler nedeniyle nüfusun
yüzde 50’si tüm üretim ve
tüketim ağından çekildi. Bu,
tedarik tarafını aksattığı gibi,
müthiş bir talep daralmasına
da yol açıyor.
Her resesyonda firmalar batar, diğerleri devam
eder. Bu doğaldır. Örneğin
ABD’de her resesyon döneminde firmaların ortalama
%3’ü batıyordu. Ama şimdi
sorun daha derin, çünkü sadece ekonomik açıdan kırılgan şirketler değil, tedarik

bi, doğru önlemler alındığında da katlanarak azalıyor. Bu
da umut verici bir şey.
Şimdi kritik soru şu: Bu
salgını önlemenin tek yolu,
Çin gibi otoriter olmak mı?
Hayır. Örneğin Singapur,
Tayvan, Japonya, Güney
Kore’de otoriterliğe kaymadan başarılı sosyal ve ekonomik tedbirlerle krizi yönetebildiler ve ekonomilerini de
hızla rayına döndürebildiler.
Bu örnekler, Çin otoriterliğinden farklı yollar olduğunu
da gösterdi. Devletin acil anlarda insan özgürlüklerini bir
yana koyup kısıtlamalar yapması gerekli olabilir ama bunu uygulayacak yeni kurumları çok daha iyi denetlemek
gerekiyor. Bu salgının sonucu
olarak çok daha iyi sosyal dev-

let ve denetim sistemleri kurmak mümkün. Bunun için
hala umut var.
Küresel politik ve ekonomik sistemin değişmemesi
artık mümkün değil. Özelde
sağlık sisteminin, genelde
ise tüm devlet sisteminin etkin çalışmadığı görüldü ve
de devletin müdahalesi çok
arttı. ABD’de bile devlet müdahalesinde geç kalındığı ve
gereğinden az olduğu eleştirileri var. Devletin ABD ve
Avrupa’da bugüne kadar hiç
olmadığı bir rolü oynaması
bekleniyor ama böyle bir kurumsal yapıları yok.
Bu salgın aynı zamanda
küreselleşmenin boyutunu
da ortaya çıkardı. Bu kadar
küreselleşmiş bir dünyada
olmasak bu virüs iki ay içinde
İtalya’ya gidemezdi.
Dünya, buna benzer bir
krizi 1929 Büyük Buhran ve
2.Dünya Savaşı’nın ardından
yaşamış, devletin kontrolü artmıştı. Ancak planlı bir şekilde
önce ekonomi canlandırıldı,
refah devleti oluşturuldu, sonra sivil toplum ayağa kalktı ve
bu sayede demokratikleşme
gelişti. Çin’in krizi otoriterlikle aşmasının, diğer Asya ülkelerinin ise otoriterliğe kaymadan aşabilmesinin nedeni,
Çin haricindeki ülkelerde sivil
toplumun güçlü olması ve devletin gücünü dengeleyebilmesi. Bu ülkelerde devlet ile özel
sektör eşgüdümlü çalışarak
krizi aştı, halk da tüm önlemlere uydu ve devleti denetledi.
Devletin gerçekten kuvvetlenmesi ama bunun da çok
iyi denetlenmesi lazım. Tüm
dünyada yeni demokratik kurumların kurulması şart.
Fed’in politikaları, zaten
2008 krizinden bu yana süregelen bir stratejinin parçası.
Para politikasına kısa değil,
orta vadeli bakmamız lazım.
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Ama krizi aşmanın yolu, sadece para politikasında değil. Reel ekonomide, tedarik
zincirinin çok desteklenmesi
gerekiyor. Kritik husus şu:
Nasıl olur da çalışan nüfusu
kademeli olarak üretime geri
döndürebiliriz? Bunu planlamamız şart.
Sosyal mesafe önlemlerinin birkaç yıl daha devam
edeceği ve bar/restaurant
gibi kalabalık iş modellerini
tamamen dönüştüreceğini
düşünüyorum. Bunun yanı
sıra, konferans ve turizm sektörleri de en azından birkaç
yıl çok radikal şekilde yavaşlayacak. Aşı bulunsa dahi
psikolojik travma nedeniyle
uluslararası turizmin birkaç
yıl daha kendisini toparlamasını zor görüyorum.
Gelişmiş ülkelerde salgın
kontrol altına alınmaya başladıktan sonra, henüz kontrol
edememiş ülkelerden gelenleri sınırlandıracaklar. Bu bir
yandan küreselleşmeyi etkileyecek, diğer yandan da geçiş
engellenemeyeceği için yeni
salgın dalgaları da yaratabilir.
Bu salgın, aslında çok ciddi bir sorunu ortaya çıkardı: Tüm dünyada kurumsal
yetkinlik azalmıştı. Örneğin
bu krizde CDC (Centersfor
Disease Control and Prevention) hızlı hareket edemedi,
çünkü Trump yönetimi o kurumu zayıflatmıştı, üzerinde
baskı kurabildi. Ama Fed hızlı aksiyon alabildi, çünkü kurumsallığı sayesinde Trump
yönetiminin Fed üzerindeki
nüfuzu sınırlıydı.
Türkiye, ekonomik açıdan
kötü bir durumda yakalandı
krize. Fed’in sınırsız aksiyonu, Türkiye dahil tüm ülkelerin yapması gerekeni gösterdi zaten.
Türkiye’nin sıçraması için
yapması gerekenler, Avrupa
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ve Amerika’dan farklı değil.
Sağlık sistemini güçlendirmeli. Şirketlerin ve işgücünün
üzerindeki baskı azaltılmalı.
Sağlık sistemini güçlendirerek, insan hayatını kurtarmaya odaklanmak gerekiyor.
Sağlık ve ekonomi açısından
ekspertiz, doğru politikalar
ve doğru insan kaynaklarının
kullanımı önem taşıyor.
Prof. Gökhan Hotamışlıgil:
Tüm ülkelerde kurumsal
erezyon yaşanıyor
Olayın daha çok sağlık ve
bunun uzantısı olarak sosyal
yanlarını analiz eden Harvard
Genetik ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Gökhan Hotamışlıgil ise
tüm ülkelerde kurumsal bir
erezyon yaşandığını ve bunun
da ölümleri artırdığını belirtti. Bunu da ABD’de Trump
yönetiminin geç ve yetersiz
müdahalesiyle açıkladı.
Gökhan Hotamışlıgil özetle şunları söyledi: “Covid-19,
aşina olduğumuz bir virüs
ailesinin hiç tanımadığımız
bir üyesi. Virüsleri bulaşıcılık
ve öldürücülük açısından kıyasladığımızda, Covid-19’un
Ebola, MERS ve SARS’a nazaran öldürücülüğü düşük,
ancak bulaşıcılık oranı onlara
nazaran yüksek. Daha da kötüsü, semptomları hemen belirmiyor. Bu nedenle, örneğin
SARS’ın öldürücülük oranı
çok daha yüksek olmasına
rağmen semptomları hemen
çıktığı için tedavi altına alınabiliyorsunuz. Covid-19’da ise
semptomlar günlerce kendini
göstermiyor. Bu nedenle hem
tedavinizi geciktiriyor hem
de çok daha fazla kişiye bulaştırmanıza yol açıyor.
Tüm ülkelerde ‘kurumsal erozyon’ yaşanıyor, bu
da ölümleri arttırıyor. Bunu
ABD’de net olarak yaşıyoruz.
Trump yönetimi çok geç ve
yetersiz müdahale etti.
Bu kriz, virüslerin konvansiyonel silahlardan daha zarar
verici olabileceğini gösterdi.
Bu, önümüzdeki dönemde
askeri endüstri cihazlarından
tıbbi cihazlara yatırımları
arttırması açısından olumlu oldu, ama ileride virüsler
üzerinden farklı savaşların da
önünü açtı.
ABD sağlık sistemi krizle
mücadele edemez durumda.

Bu salgın öncesinde de zaten
çok derin sorunları olan bir
sistemdi. İlk başta, maliyeti
çok yüksekti. Yüksek olduğu
için de tüm hastaneler kapasite
sınırında çalışıyordu. Dolayısıyla salgınla başa çıkabilecek
ek bir kapasite yok. İkinci olarak, sistem içerisinde muazzam
bir eşitsizlik var. Bunlar, krizin
derinleşmesine neden oluyor.
Diğer taraftan sistemin
çökmesinin, sistemin bizatihi
kendisiyle de doğrudan ilgisi olmayabilir. Zira İtalya’da
ABD’nin tersine hem daha
yüksek kapasite hem de daha
sosyal bir sağlık sistemi var,
ama ona rağmen en büyük
kriz orada yaşanıyor. Ancak
şu kesin: Sağlık sistemi reformu, önümüzdeki Başkanlık
seçiminin birinci gündem
maddesi olacak.
Aşının kısa vadede bulunması pek olası değil. Çünkü
bir aşının kitlelerce kullanımına izin verilmeden önce
güvenlik >> etkinlik >> koruyucu aşamalarının geçilmesi gerekiyor. Bu test süreçleri
çok uzun sürüyor. Her türlü
yan etkisini gözlemlenen bir
aşının piyasaya çıkmasına izin
verilemez. O yüzden hemen
çok kısa sürede bir aşı çıkması
mümkün değil.
Diğer taraftan şaşırtıcı
derecede olumlu bir husus,
aşı araştırmaları inanılmaz bir
hızla ilerliyor. Dev şirketlerin
yanı sıra küçük inovatif şirketler de aynı hedef doğrultusunda çalışıyor. Dünyanın
her yerinde bilim insanları
rekor hızda virüse dair bulgular elde ediyor. Dünyanın her
yerinde yapılan eş zamanlı çalışmalarla virüsün haritası belirlendi. Artık çok daha hızlı
ve inovatif aşı teknolojileri de
mevcut. Yani bir çözüm bulunması yüksek olasılık, ama
çok kısa sürede olmayacak.
Çok farklı coğrafyalarda çok
fazla hasta olması araştırmalar açısından avantajlı çünkü
farklı testler yapılabiliyor. Rekor sayıda şirket aşı çalışması
yapıyor, yatırım yapıyor ama
aşılara bağlı ekonomik tedbir
alma imkanımız yok.
Şu anda salgında birinci
dalgadayız. İlave dalgalar yaşayabiliriz. Önümüzde kabaca 4 senaryo var:
1. Bir uçta, bütün ülkelerin eş zamanlı ve kuvvetli bir
şekilde önlem alarak virüsü
yenmesi. Ancak ülkeler arası
dengesizlikleri göz önüne alırsak, bu çok düşük bir ihtimal.
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2. Diğer uçta ise ‘sürü bağışıklığı’ (herdimmunity) var. Ben bunun kabul edilebilir ve insani bir
strateji olmadığına inanıyorum.
Ancak ilginçtir ki İsveç şu anda adı
konmamış bir sürü bağışıklığı stratejisi uyguluyor. Keza Brezilya da,
Türkmenistan ve Tacikistan da bu
sistemle ilerliyor. Bu çok riskli bir
senaryo. Sağlık sisteminizin müthiş
kuvvetli olması lazım. Ben dünyada
böyle bir sisteme sahip bir ülke olduğunu düşünmüyorum. İsveç’in
başarıp başaramayacağını göreceğiz.
3. Bu iki uç senaryonun arasında bir yol da, toplumun çoğunluğu
bağışıklık kazanana kadar salgını
kontrol altına almaya çalışmak. Birinci dalgayı baskılayarak sistemlerin
boğulmadan hasta hizmetini sürdürebilmesi.
Pandemi devam
ederken diğer hastalıklar durmuyor.
Çin’deki gibi başka yerlerde uygulanamayacak kapasite artışına gidilemiyorsa yüzde 90-95 kapasite ile
çalışan bir hastanenin buna uyum
göstermesi mümkün değil. Bu senaryoda kedi-fare misali toplumun
belli düzeyi bağışık hale gelene kadar
virüs kaçacak biz kovalayacağız. Bu
senaryonun başarısında ülkelerin sistemleri belirleyici olacak. Nezleyle,
griple nasıl yaşıyorsak bununla da yaşar hale gelmek önemli. Ekonomi ve
sosyal hayata etkisi açısından bu sürecin yönetimi çok önemli. Elimizde
takip yöntemleri yerleşmişse üretim,
tedarik zincirini kırmadan ekonomik hareketlililği devam ettirerek
salgının kontrolü mümkün olacak.
Bu sistemin tamamlanması 1-1,5 yıl
sürecektir. Bu, Türkiye dahil hemen
hemen tüm ülkelerin senaryosu.
4. Dördüncüsü de, orta vadede
ilaçların da çıkmasıyla, Covid-19’u
hayatımızın bir parçası haline getirmek. Yani bir noktadan sonra grip
gibi yaşamaya alışık olacağımız bir
noktaya gelebiliriz.
Yeni dalga olur mu? Muhtemelen
evet. Ancak hazırlıklarımızı iyi yaparsak, sonraki dalgalarda ülke çapında kapatmalara ve tedarik zincirlerini kırmaya gerek kalmadan, çok
daha küçük ölçekli müdahalelerle
atlatabiliriz.
Müteakip dalgaları atlatabilmek
için kilit husus, ilaç veya aşı bulunması. Bunun için de en önemli husus, serolojik testler. Yani hastalığı
geçiren kişilerin de analiz edilmesi
ve nasıl atlattıklarının/bağışıklık kazandıklarının anlaşılması gerekiyor.
Verilen rakamların çok ötesinde milyonlarca insan bu hastalığı geçirip
farkında olmadan bağışıklık geçirdi,
geçirecek ve üretime geri dönecek.
Bunun nedenlerini bulmamız lazım.
İnsanoğlunun tamamen steril,
kimseyle temas etmediği bir toplum
yapısına geçeceğimize inanmıyorum. Bu salgını bir şekilde aşacağız.
Bunun laboratuvar ortamında oynanmış veya yapay bir virüs
olduğuna dair kanıt şu anda sıfır.
Bunu net olarak söyleyebilirim. O
yüzden bu tarz dezenformasyonlara takılıp komplo teorileri üretme-

nin anlamı yok.
Türkiye şu anda birinci dalgayı
yaşıyor. Test sayısı arttıkça vaka sayısı daha da artacak. Kısa vadede 5
aksiyon şart:
1. Öncelikle sağlık kapasitesinin
sıradışı yöntemlerle artırılması gerekiyor. Örneğin burada Boston’da
son sınıf tıp öğrencileri de hastaneye
çağrıldı.
2. Sağlık personelini çok iyi korumamız gerekiyor.
3. Test sayısını acilen arttırmalıyız.
4. Sahadaki çalışanlardan feedback alınması ve buna göre pratik

çözümler üretilmesi lazım.
5. Serolojik testlerin yapılması
şart ve bunu Türkiye de yapabilecek
kapasitede. Öyle çok büyük teknolojiler gerektirmiyor.
6. İzolasyon zorunlu olmalı. Etkin ve gerçek önlemler gündeme
gelmeli.
7. Orta - uzun vadede yerli üretim
kapasitesi artışı önemli.
8. Türkiye mutlaka bilime ve
yetkinliğe yaptığı yatırımı en üst
seviyeye getirmeli, merkez kurmalı,
personel eğitmeli, işgücüne yatırım
yapılmalı.
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OTOMOTİV
Birinci sayfadaki haberin devamı

Salgının Otomotive Etkisinin
Kuvvetli Olması Bekleniyor
KRIZ ve refah dönemlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv gelir.
Sektör ise siparişlere bağlı
olarak üretim yaptığından
etkilerin gerçekleşmesi bir
sonraki döneme yansıyor.
Otomotiv sanayisindeki gelişmeler, kendine bağlı olarak
işleyen ve Türkiye ekonomisinde önemli paya sahip yan
sanayi üreticilerini ve aynı zamanda satış sonrası hizmetleri de yakından ilgilendiriyor.
Gerek otomotiv üreticileri gerekse ona bağlı sanayiler
açısından yapılan piyasa araştırmaları, üretim ve hizmet
kapasiteleri açısından ayrı
bir önem taşıyor. Koronavirüs salgınının yadsınamaz
etkilerinin ne denli kuvvetli
olacağına ilişkin sektörün
oyuncuları ve sivil toplum
örgütleri, anketler ve araştırmalar ışığında beklentileri belirlemeye çalışıyor. Bu yönde
Mart ve Nisan ayları boyunca
Otomotiv Satış Sonrası Ürün
Hizmetleri Derneği (OSS) ve

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD)
anket çalışmaları yürüttü.
OSS Haziran sonuna kadar
daralma bekliyor
OSS tarafından yapılan
araştırmaya göre Mart’ta
yüzde 30 daralan satış sonrası
pazarı, Nisan’da yüzde 54 daralma bekliyor. Öte yandan,
sektör temsilcileri Koronavirüs nedeniyle sektörün yaşayacağı problemlerin Haziran
ayı sonuna kadar sürmesini
öngörüyor. Ankete göre,
sektörün yüzde 48,8’i evden
çalışma düzenine geçtiğini
belirtirken, yüzde 56’sı vardiyalı olarak sosyal mesafe
kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. Çalışmaya ara verdiğini
ifade eden satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise yüzde
9,6 oldu. Bu dönemde, Kısa
Çalışma Ödeneği’ne başvuran otomotiv satış sonrası
sektörü üyelerinin oranı ise
ortalama yüzde 55 oldu. Anket sonuçları, otomotiv satış

TAYSAD: Sektörün umudu
Haziran ve sonrasında
TAŞIT Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) salgının sektör üzerindeki etkilerini ve şirketlerin
yaşadığı problemleri gözler
önüne sermek için Mart ayı
sonunda 5 gün ara ile iki anket çalışması gerçekleştirdi.
Üyelerin katıldığı anket, salgının tedarik sanayi üzerindeki etkilerinin artarak devam ettiğini, krizin olumsuz
sonuçlarının 2-3 ay daha süreceğini, sektördeki karamsar bakış açısının yükselişe
geçtiğini gösterdi.
25 Mart’ta düzenlediği
anket ile salgının otomotiv
tedarik sanayindeki 100 bin
çalışanı etkilediğini gözler önüne seren TAYSAD’ın ikinci anketinde ise sektördeki iş
ve motivasyon kaybının da
yükselişe geçtiği ortaya çıktı.
İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü İşkur Çalış-

ma Ödeneği’ne başvururken,
bu oran ikinci ankette artarak
yüzde 75’e çıktı. Yeni yapılan
anket, üyelerin Kısa Çalışma
desteğine ihtiyaçlarının en az
3 ay daha devam edeceğini ortaya koyarken, iş ve ciro kaybının üyeler arasında halen
en büyük problem olduğunu
ortaya koydu.
İkinci ankete göre; salgının
etkilerinin artmasına paralel
olarak sektördeki iş ve motivasyon kaybı da yükselişe
geçti. Ayrıca ilk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü
“İstikrar Kalkanı” kapsamında açıklanan İŞKUR Çalışma
Ödeneği’ne başvurduğunu
belirtirken, söz konusu oran
son ankette yüzde 75’e çıktı.
Ankete göre kısa çalışma desteğine yönelik ihtiyacın en
az üç ay daha devam edeceği
belirlendi. İlk ankette, bir
sonraki hafta işleri komple

sonrası sektörünün salgın
nedeniyle Mart ayında yüzde 30 kayıp yaşadığını ortaya
koyarken, bu kaybın Nisan
ayında yüzde 54’e çıkması
bekleniyor. Öte yandan, sektör temsilcileri Koronavirüs
nedeniyle sektörün yaşayacağı problemlerin Haziran ayı
sonuna kadar sürmesini öngörüyor. OSS anketine göre,
satış sonrası sektörü temsilcileri, Yeni Tip Koronavirüs
salgının nakit akışında yaşatacağı sıkıntılar için önlemler
almaya başladı. Buna göre,
satış sonrası sektörünün ortalama yüzde 75’i nakit akışı
sıkıntısına karşılık ek önlemler aldığını ifade etti.
TAYSAD; Ciro ve
iş kaybı yaşanıyor
Koronavirüs salgını, birçok sektörü durma noktasına getirdiği gibi, 200 binin
üzerinde istihdam yaratan
otomotiv sektörünün tedarik zincirini de derinden etkiledi. 460’a yakın üyesi ile
Türkiye otomotiv tedarik
sanayinin tek temsilcisi konumundaki Taşıt Araçları
Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) de salgının
sektör üzerindeki etkilerini ve şirketlerin yaşadığı
problemleri gözler önüne
sermek için düzenlendiği
anket çalışmasının ikincisini gerçekleştirdi. İlki 25
Mart’ta yapılan anket çalış-

masına 30 Mart’ta düzenlenen ikincisiyle devam eden
TAYSAD, 5 günlük zaman
zarfında sektörde yaşanan
değişiklikleri ortaya koydu.
TAYSAD üyelerinin katıldığı anket, salgının tedarik
sanayi üzerindeki etkilerinin
artarak devam ettiğini, krizin olumsuz sonuçlarının 23 ay daha süreceğini, sektördeki karamsar bakış açısının
yükselişe geçtiğini gösterdi.
İlk ankette, bir sonraki
hafta işleri komple durduracaklarını belirten üyelerin
oranı yüzde 24 olarak belirtilirken, ikinci ankette ise
bu oran yüzde 35’e yükseldi. Ayrıca üyeler, 20 Nisan
sonrasında komple duruşun
azalacağı görüşünde olduklarını belirtti. Anket; krizin
olumsuz sonuçlarının 2-3
ay daha devam edeceğini ve
sektördeki karamsar bakış
açısının yükselişe geçtiğini

durduracaklarını belirten üyelerin oranı yüzde 24 olarak
belirtilirken, ikinci ankette
ise bu oran yüzde 35’e yükseldi. Kısmi çalışma gerçekleştirecek olanların benzer
seviyelerde, yüzde 50’lerde
seyrettiği görüldü. Ayrıca üyeler, 20 Nisan sonrasında ise
komple duruşun azalacağı görüşünde olduklarını açıkladı.
TAYSAD üyeleri ankette,
6 Nisan ile başlayan bu hafta
ortalama yüzde 41 kapasite
kullanım oranı ile çalışacağını belirtti. Kapasite kullanım
oranının Mayıs ayının ilk
haftasında yüzde 60 seviyelerine çıkması bekleniyor. İlk

ankette katılımcıların yüzde 58’i salgının etkilerinin
“8-10 hafta” ve “daha uzun”
süreceğini tahmin ettiklerini
belirtirken, bu oran ikinci
ankette yüzde 65’e yükseldi.
İkinci anketin sonuçları
tedarik sektördeki karamsar
tablonun geçtiğimiz haftaya
göre daha fazla belirginleştiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 58’i Nisan sonunda
nakit sıkışıklığı yaşanmayacağını düşünürken, yüzde 88’i
de nakit sıkışıklığına karşı önlem aldıklarını açıkladı. Böylece araştırma Nisan ayı sonuna
kadar tedarikçilerin yüzde
42’sinin nakit sıkışıklığı yaşa-
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Alper Kanca
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gösterdi. Otomotiv tedarik
sanayinin sosyal sorumluluğunun bilincinde ve sağlık
sektörüne yardım etmek için
can siparane çalıştığını ifade eden TAYSAD Başkanı
Alper Kanca, salgının ardından ortaya çıkan sorunların
giderilmesi için yeni desteklerin hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Anket
sonuçlarını değerlendiren
TAYSAD Başkanı Alper
Kanca, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nde (TOSB) ortalama elektrik tüketiminin
yacağını gözler önüne serdi.
Katılımcılar,
sorunların
başında yüzde 92 ile iş ve ciro
kaybının geldiğini vurgularken, yüzde 46 ile ithalatın gerilemesi ikinci sorun olarak dile getirildi. Tedarikçi teslimat
problemleri de yüzde 46 ile
diğer önemli bir sıkıntı olarak
belirlendi. Yüzde 87’lik büyük
bir kısım ise 23-29 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre
siparişlerin azaldığını ifade
etti. Alacak tahsilatında sorun
yaşandığını belirtenlerin oranı
ise yüzde 35 oldu.
Ankette otomotiv tedarik
sanayisinin sağlık sektörüne yardımcı olmak amacıyla
yürüttüğü faaliyetlere de yer
verildi. Ankete göre; katılımcıların yüzde 17’si maske,
solunum cihazı, sterilizasyon
kabini, tulum, ventilatör,
maske için plastik 3D üretimi,
kapı açma aparatı, solunum
cihazı hortumu gibi koruyucu
ekipman üretimi konusunda
girişimleri olduğunu belirtti.

günlük 1,5 milyon kWh’tan
0,6 milyon kWh seviyesine,
yani yüzde 60 düştüğüne
dikkat çekerek, “Elektrik tüketimi gibi böylesine somut
bir verinin dramatik düşüşü
ortada olunca, durumun vehameti çok daha açık görülüyor” dedi.
Üreticilerinin kısa çalışma
ödeneği ile ilgili ciddi altyapı eksikliği olacağı yönünde
endişeleri olduğunu vurgulayan Kanca, kısa çalışma
ödeneğinin 3 ayla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Korona virüsün etki-

Autofocus
Kurucusu
Uğur Sakarya:
Salgın
olmasaydı
üç ayda
185 bin adet
satış
bekliyorduk
“MART ayı başında 65
bin adet olması beklenen
otomotiv pazarı, ay ortasından itibaren işlerin
tamamen durmasıyla 50
bin adette kaldı ve geçen
yılın yüzde 1,6 üzerinde
kapandı. Otomotiv sektörü Mart ayında Koronavirüs salgını sebebiyle,
15 bin adet satış kaybetti.
Bu öngörülemeyen salgın
olmasaydı önümüzdeki
üç ayda yaklaşık 185 bin
adet satış olmasını bekliyorduk. Şimdi ise için-

OTOMOTİV

OSS: Otomotiv satış sonrası pazarı için
en büyük problem iş ve ciro kaybı

si 3 ay içinde sona erse bile,
etkilerinin en az 1 yıl süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca,
kısa süreli çalışma ödeneği
gerçekten de özelikle mavi
yakalılar için çok önemli bir
destek olmasına rağmen, beyaz yakalı çalışanlara yeterli
olmamaktadır. Bu sebeple
beyaz yakalı çalışanlarımızın da yaşam standartlarının
minimumunu karşılayabilmeleri için Kısa Çalışma
Ödeneği’nde brüt asgari ücret bedelini net olarak 1,5
değil 3 katına çıkarmak doğru olacaktır” dedi.
de bulunduğumuz şartlar
nedeniyle Nisan, Mayıs ve
Haziran aylarında ancak 80
bin adetlik satış olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla,
Koronavirüs’ün otomotiv
sektörüne bilançosu 120
bin adetlik satış kaybı oldu.
Virüsün etkisinin Haziran
ayından itibaren azalması
halinde, biriken talebin yılın
geri kalanında ve özellikle
son çeyrekte realize olmasıyla, bu kayıpların büyük
ölçüde kapanacağını düşünüyoruz.
Virüsten en fazla etkilenen İtalya, İspanya ve
Fransa’da, Mart ayı otomobil satışları yüzde 70 ila 85
arasında düştü. İtalya yüzde
85 düşüşle başı çekerken,
satışlar Fransa’da yüzde 72,
İspanya’da yüzde 69 düşüş
gösterdi. Muhtemelen benzer süreci Türkiye’de yaşayacak. Ülkemizde Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 50
düşüş olması muhtemel. Bu

Autofocus; Otomotiv
pazarında kayıp yaşanacak
Yeni Tip Koronavirüs salgını, Nisan ayının ilk haftası
itibariyle Türkiye’nin ana
sanayisi konumunda bulunan otomotiv sektörünü de
durma noktasına getirdi.
Tıpkı dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de birçok fabrika üretime ara verdi. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, sektörü çok zorlu
bir üç ayın beklediğini ifade
eden Autofocus Otomotiv
Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, “Oto-

motiv sektörü Mart ayında
Koronavirüs sebebiyle, 15
bin adet satış kaybetti. Bu
öngörülemeyen salgın olmasaydı önümüzdeki üç ayda yaklaşık 185 bin adetlik
satış olmasını bekliyorduk.
Şimdi ise içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle
Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında ancak 80 bin adet
civarında satış olabileceğini
öngörüyoruz. Dolayısıyla,
Koronavirüs’ün otomotiv
sektörüne bilançosu en az
120 bin adetlik satış kaybı
oldu” diye konuştu.

bağlamda, Mayıs ayı da çok
farklı olmayacaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde
de neredeyse tüm üretim
tesisleri Nisan ayı boyunca
çalışmayacak ya da çok kısıtlı çalışacak. Dolayısıyla bir
süre boyunca satacak araç da
olmayacak. Çin’de satışların
Mart ayında nispeten toparlanmış olması, bize Türkiye
otomotiv pazarının da Haziran ayından itibaren kademeli olarak toparlayacağı
umudunu veriyor.
Çin’de otomotiv satışları
Mart ayıyla birlikte topar-

lanmaya başladı. Ocak
ayında yüzde 20 düşüş
yaşayan Çin otomobil
pazarı, salgının zirve yaptığı Şubat ayında yüzde 80
düşüş göstermişti. Mart
sonuçları tam olarak açıklanmamış olsa da beklenti,
Mart ayında Şubat ayının
yaklaşık 4 katı satış yapılmış olması ve düşüşün
yüzde 40 seviyelerine inmesi yönünde. Çin pazarının lideri Volkswagen’in
üst düzey yöneticisinin
‘İki üç ay içinde krizin
etkilerinin geride kalacağı
yönünde temkinli iyimserlik içindeyiz. İşlerin toparlandığına dair birçok
işaret var. Yıl ortasında
geçen yıl planladığımız
seviyelere gelmiş olacağız.
Umut Çin pazarına geri
dönüyor’ şeklindeki ifadeleri Türkiye’de Haziran
ayından itibaren toparlanmanın başlayacağı sinyallerini veriyor.”

OTOMOTIV Satış Sonrası
Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından yapılan
ankete göre; salgın sürecinde, otomotiv satış sonrası
sektörü için gözlenen en büyük problemlerin ciro kaybı,
motivasyon düşüklüğü ve
nakit akışı sıkıntıları olması
dikkatleri çekti. OSS anketine göre, satış sonrası sektörünün yüzde 92’si yaşadığı
en büyük sorunun iş ve ciro
kaybı olduğunu ifade etti.
Çalışanların motivasyon kaybının en büyük problemler
arasında yer aldığını belirten
sektör üyelerinin oranı yüzde
68, nakit akışında yaşanan sıkıntıların en büyük problem
olarak görüldüğünü belirten
üyelerin oranı ise yüzde
62,4 oldu.
Gümrüklerdeki sıkıntılar
ile tedarik
problemleri
ise ağırlıklı olarak yaşanan
diğer sıkıntılar
arasında yer aldı.
Otomotiv pazarında,
Mart’ın ikinci yarısından itibaren hissedilen düşüş satış
sonrası pazarında da gözlemlendi. Ankete göre, satış sonrası pazarı Mart ayında ortalama yüzde 30 kayıp yaşadı.
Ankette Nisan ayı ve Mayıs
ayı öngörülerini de paylaşan satış sonrası sektörü, asıl
daralmanın Nisan ayında

gerçekleşeceği noktasında
birleşti. Buna göre, sektör üyeleri, Nisan ayında yüzde 54
pazar daralması ön gördüklerini belirtti. Üyeler, Mayıs
ayında yaşanacak daralmayı
ise yüzde 47 olarak tahmin
etti. Ayrıca, Koronavirüs etkisiyle yaşanan daralmanın
Haziran ayı sonuna kadar
süreceğini belirten sektör
temsilcilerinin oranı yüzde
28,6 olurken, Haziran ayının
sonrasını işaret eden sektör
temsilcilerinin oranı yüzde
25,4 olarak gerçekleşti.
OSS anketine göre, satış
sonrası sektörü temsilcileri,
Yeni Tip Koronavirüs salgının nakit akışında yaşatacağı sıkıntılar için önlemler
almaya başladı. Buna
göre, satış sonrası sektörünün
ortalama
yüzde 75’i
nakit akışı
sıkıntısına
karşılık ek
önlemler aldığını ifade etti.
Yüzde 25’i ise henüz
nakit akışı için bir önlem
almadığını bildirdi. Diğer
yandan, Ekonomik İstikrar
Kalkanı kapsamında açıklanan İŞKUR Kısa Çalışma
Ödeneği’ne başvuran otomotiv satış sonrası sektörü
üyelerinin oranı ise ortalama
yüzde 55 oldu. Üyelerin yüzde 45’i ise bu ödeneğe henüz

TAİD Sürücüleri
Hijyen İçin Uyarıyor
YAŞADIĞIMIZ bu olağanüstü günlerde bazı sektörlerin hayati öneminin bir kez
daha anlaşıldığına dikkat çeken Eksin, insanların evlerine
kapandığı bu dönemde gıda,
ilaç ve yardım gibi malzemelerinin bir yerden bir yere
taşınması işlemlerinin aksamadan devam etmesi için pek
çok fedakar insanın görevlerine devam ettiklerini belirtti.
TAİD Başkanı İlhami Eksin yaşanan bu süreçte devletimizin her türlü tedbiri aldığını hatırlatarak “Başta sağlık
çalışanlarımız olmak üzere bu
süreçte pek göz önünde olmayan ama aslında çok önemli
işler yapan gizli kahramanlar
bulunmakta. Bu süreçte yollarda direksiyon sallayarak
çalışmak durumunda olan
sürücülerimizin yanısıra bu
araçların yollarda gitmesi için
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her türlü desteği veren satış
sonrası çalışanlarının gerek
kendi gerekse yakın çevresi
ve toplumun sağlığı açısından
virüsün yayılmasını önlemek
adına kendi tedbirlerini titizlikle uygulamalıdır.” şeklinde
konuştu.
Bu dönemde servislere
gelen araçların dezenfekte
edilerek işleme alınmasının
önemini belirten Eksin, sürüTAİD Başkanı İlhami Eksin

OSS Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya Özalp

başvurmadığını belirtti.
OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Bu dönemde, sektörü rahatlatacak yeni
teşvik paketlerinin açıklanması gerektiği yönünde üyelerimizden yoğun geri bildirimler alıyoruz. Sürecin Haziran
ayı sonuna kadar uzama ihtimalinin güçlü olması nakit
akışı ve lojistikte ciddi problemler yaşayacağımıza işaret
ediyor. Özellikle, Muhtasar
ve Katma Değer Vergisi’nin
6 ay ertelenmesine yönelik
kararın yedek parça satışı
gerçekleştiren firmaları kapsamaması, sektörümüzü çok
ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Diğer yandan, KOBİ
kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi ve KOBİ’ler için yeni
bir KGF paketi sunulması ise
üyelerimizden gelen öncelikli
beklentiler arasında özellikle
yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

TAİD Başkanı İlhami
Eksin, yollarda
çalışmak zorunda
olan sürücülerin riski
en aza indirmek için
kabin dezenfeksiyonu
uygulamalarını
öneriyor.
cülerin de araçlarını kullanırken kişisel hijyenin yanı sıra
özellikle kabinde sürekli ellerini temas ettirdikleri yerlerin
temizliklerini yapmalarının
öneminin altını çizmektedir.
Eksin aynı zamanda direksiyon simidi, vites kolu, sinyal kolları, kapı açma yerleri,
merdiven tutamaçları, torpido gözü açma-kapama kolu,
yakıt deposu kapağı, treyler
kapı kolları, kabin içi kontrol düğmeleri gibi sürekli temas halinde olunan yerlerin
düzenli olarak dezenfekte
edilmesinin yaşadığımız salgın sürecinin çok daha kısa
sürede atlatılması için önemli
olduğuna vurgu yaptı.
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Ekol’den Korona Günlerinde
Hayvanları Unutmayın Çağrısı
TÜM dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs salgınına
karşı çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya
yönelik gerekli tüm önlemleri
hayata geçiren Ekol Lojistik,
sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara karşı da toplumu duyarlı olmaya davet ediyor.

Yaşam hakkına saygı ilkesinden yola çıkarak “Biz virüs
değil, sevgi bulaştırırız” mottosuyla başlatılan kampanya
ile Ekol, sokaklarda aç ve susuz kalan hayvan dostları için
destek çağrısı yaptı.
Sahipsiz hayvanlar için
mutfağını mama yapımına

açan Ekol, ilk aşamada 3 bin
400 kilogram mama hazırlayıp, İstanbul ormanlarında
yaşam mücadelesi veren hayvanları besleyen 11 gönüllü gruba dağıttı. 23 kişiden
oluşan gönüllüler mamaları
hayvanlara ulaştırarak beslenmelerini sağladı.

Ekol, haftada iki kez mama yaparak elde edilen 7 ton
mamayı ormanlarda hayatını
sürdüren hayvanlara ulaştıracak. Mama dağıtımı, 50 kişiye
ulaşması planlanan gönüllü
orman besleme grupları ile
gerçekleştirilecek.
Restoran ve kafelerin ka-

pandığı, koronavirüs salgını
endişesiyle insanların evlerinden çıkamadığı bir dönemde
sokakta yaşayan can dostları
da unutmayan Ekol, başlattı-

ğı sosyal medya kampanyası
ile “Sokaktaki arkadaşlarımız
için de kapınızın önüne bir
kap su ve bir kap mama bırakır mısınız?” çağrısı yapıyor.

Mars Logistics Bu Zorlu Süreçte
Kimseyi İşten Çıkarmayacak
MARS Logistics’in Yönetim
Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, pandemi süreci ile ilgili
açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle Mars
Logistics çalışanları ve aileleri,
temasta olunan müşteri ve üçüncü kişilerin güvenliği için
gerekli önlemleri aldıklarını
belirten Garip Sahillioğlu, “İş
Sürekliliği Planımız ve bugüne kadar yaptığımız teknolojik yatırımlar sayesinde, uygun
olan tüm birimlerimizde 12
Mart tarihinde uzaktan çalış-

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip
Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı açıklamada,
Koronavirüs salgını nedeniyle iş hacminin
azalması gerekçesiyle hiçbir Mars çalışanının
dezenfektan çalışmalarını sık işini kaybetmeyeceğini belirtti.

ma modeline geçtik. Günlük
yaşamın sürdürülebilmesi için
lojistik sektörünün çalışmalarına devam etmesi şart. Bu
sebeple işlerin sürdürülebilir-

liği adına saha çalışanlarımız
için de önlemler aldık. Sosyal
mesafe şartlarına uygun bir
çalışma ortamı oluşturduk ve
tüm tır, depo ve ofislerimizde

sık gerçekleştiriyoruz” dedi.
Şu anda karayolu taşımacılığında, ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan dolayı
sıkıntılar yaşandığını belirten
Sahillioğlu, müşterilerine alternatif taşıma modelleri sunarak operasyonlarına devam
ettiklerini belirtti.
Odağımız sizler olacaksınız
Lojistik sektörünün süreçten daha şimdiden negatif
yönde etkilendiğine, ancak
ertelenmiş bir iş potansiyelini

ortaya çıkaracağına dikkat çeken Garip Sahillioğlu, şu anki
önceliğin istihdamı korumak
olduğunu belirtti. Sahillioğlu
çalışanlarına yaptığı bilgilendirmede, “30 yıldır siz değerli çalışma arkadaşlarımızla
beraber önemli işlere imza
attık. Başarılar kazandığımız
gibi ulusal ve global krizler
de yaşadık. Fakat Mars Logistics olarak hiçbir zaman krizi
bahane etmedik, sorumlu-

luktan kaçmadık ve istihdam
tarafında küçülmeye gitmedik. Bu süreçte de, daha önceden olduğu gibi, odağımız
sizler olacaksınız. Ne kadar
süreceğini bilmediğimiz bu
pandeminin işlerimize olumsuz etkileri mutlaka olacaktır.
Ancak şunu söyleyebilirim
ki, Koronavirüs sürecinden
dolayı iş hacmimizin azalması
sebebiyle hiçbir Mars çalışanı
işini kaybetmeyecektir” dedi.

Omsan 1 Milyon TL Bağışladı
OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma
Kampanyası’na 1 milyon TL
bağış yaptı.
Dünya genelinde salgına

Aras Kargo
Sosyal Mesafeye
Dikkat Çekti
SOSYAL mesafeye dikkat
çekmek için logosunu değiştiren Aras Kargo, koronavirüs
salgınındasosyal mesafenin
önemiyle ilgili #MesafeniKoru videosunusosyal medya
hesaplarından paylaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 salgısını nedeniyle küresel bir mücadelenin yaşandığı bu günlerde
markalar da sosyal mesafe
ile ilgili mesajlarını farklı kanallardan iletmeye çalışıyor.
#EvdeKalTürkiyem kampanyası ile 65 yaş üstü müş-

terilerini unutmayan Aras
Kargo, şimdi de koronavirüsün yayılımının engellenmesi için önemli bir adım daha
atarak, sosyal mesafe kuralına logosuyla cevap veriyor.
Hazırlanan videoda, maske ve eldiven takmış kutu
adam konseptiyle tasarlanan
Araslar “sosyal mesafe arası”
sloganıyla birbirinden uzaklaşırken, #MesafeniKoru
etiketiyle markanın ismindeki harfler de sosyal mesafe
kuralına uygun olarak birbirinden ayrılıyor.

yol açan Covid-19 virüsünün
etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan Biz Bize Yeteriz
kampanyasına Omsan’dan 1
milyon TL bağış geldi.
Omsan tarafından yapılan
açıklamada, “Omsan olarak

bu zor günlerde önceliğimiz
çalışanlarımızın ve halkımızın
sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa
yapmaya hazır olduğumuzu
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ülke olarak bu zor günleri

elbirliğiyle birlikte aşacağımıza
yürekten inanıyoruz” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu Oldu
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan,
görevini yeni Bakan Adil
Karaismailoğlu’na devretti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1969
Trabzon doğumlu. K Makina
Mühendisliği’nden mezun
olan Bakan Adil Karaismailoğlu, yüksek lisansını ise
Bahçeşehir Üniversitesi’nde
Kentsel Sistemler ve Ulaştır-

ma Yönetimi üzerine yaptı.
Mayıs 1995’de İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü’nde
ilk görevine başlayan Karaismailoğlu, 1998 yılında İETT
Genel Müdürlüğü’ne geçti.
İETT’nin çeşitli birimlerinde
mühendis ve yönetici olarak
görev yaptı.
2002 yılından itibaren
İBB Trafik Müdürlüğü’nde
Trafik Kontrol Merkezi, Sinyalizasyon, Akıllı Trafik Sis-

temlerinden sorumlu Müdür
Yardımcısı olarak çalışmakta
iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon
Müdürlüğü’ne atandı.
23 Temmuz 2014 tarihinde
Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili,
İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016’da
TOKİ İstanbul Emlak Dairesi
Başkanlığı görevine atandı.
26 Nisan 2018 tarihinde İs-

DKV Kutuları Yakında
İtalyan Otoyollarında Olacak
İTALYA’NIN en büyük
otoyol ağı işletmecisi Autostradeperl’Italia S.p.A., ağırlığı
3,5 tonun üzerindeki kamyonlar için DKV Box Italia
ile dijital otoyol ücreti faturalandırma sözleşmesi imzaladı.

DKV Euro Service Geçiş
Ücretleri Genel Müdürü
Jérôme Lejeune, “Autostradeperl’Italia
sayesinde
müşterilerimize ağırlığı 3,5
tonun üzerindeki kamyonları için İtalya’daki geçiş üc-
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retlerini kendi kutularımız
üzerinden faturalandırma
yolunda önemli bir adım
atmış olmaktan mutluyuz.”
Autostradeperl’Italia
CEO’su Roberto Tomaside ise “DKV Euro Service,

tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nda Ulaşım, Çevre
ve Teknoloji Yatırımlarından
sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.
Bakan Adil Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babası.
ağımızdaki en iyi piyasa katılımcıları arasında rekabeti
teşvik ederek yönettiğimiz
dijital hizmetlerin geliştirilmesi için önemli bir stratejik
ortaktır. Başarılı bir iş birliği
için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.
Özel geçiş terminalleri, hangi gişede DKV Box Italia’nın
kullanılabileceğini gösteriyor.

11-13 Kasım 2020
İstanbul
www.logitrans.istanbul

Organizasyon EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.
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LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

Avrupa Komisyonu
Taşımacılık İçin Acil
Tedbirlerini Açıkladı:
Yeşil Koridorlar Açıldı
‘KORONAVIRÜS krizi, artık tüm dünyaya yayılmış, beş
kıtada vakaların görüldüğü
bir pandemiktir. Globalleşme
ve insanların uluslararası hareketi virüsün sınırların ötesine yayılmasına neden olan
şartları doğurmaktadır. Seyahatler nedeniyle ortaya çıkan
bir kamu sağlığı krizi, birçok
ülkede çok sayıda vaka ortaya
çıkmasına neden olmuş bu da
toplulukların kademeli olarak ama geniş ölçekli şekilde
hastalığı bulaştırması yoluyla
salgını fitillemiştir.’ Avrupa
Komisyonu 16 Mart 2020 tarihli ‘AB’ye Gerekli Olmayan
Seyahatlerin Geçici Olarak
Sınırlandırılması’na yönelik
kararını bu iddia ile duyuruldu. Avrupa Birliği’nin Covid-19 pandemiğinin merkez
üssü olduğunun düşünüldüğü-

nü belirten kararda şu ifadeler
dikkat çekici: “Dünya Sağlık
Örgütü seyahat kısıtlamalarını genellikle bir pandemiğin yayılması ile mücadelede
en etkili yol olarak görmese
de Covid-19’un yayılma hızı,
AB’nin ve üye ülkelerin sadece kendi halklarımızın kamu
sağlığını korumak için değil
aynı zamanda son haftalarda
görüldüğü şekliyle virüsün
AB’den diğer ülkelere yayılmasını önlemek için acil, ivedi ve
ortak tedbirler almayı zorunlu
kılmaktadır. Seyahat kısıtlamaları; dış sınır kapılarından
AB’ye giren insanların hareketini ciddi oranda azaltmaya,
bu suretle seyahat edenlerin
geri dönüşlerinde hastalığı diğer ülkelere bulaştırma hızını
yavaşlatmaya ve aynı zamanda
AB vatandaşları ile AB+ böl-

gesinde yaşayan diğer insanların dışarı yönlü hareketini
caydırmaya odaklanmalıdır.
Geçici seyahat kısıtlamasına
ilişkin kararda muaf tutulacak
kişi ve durumlar da tanımlanırken yük taşımacılığı yapan
personel muafiyet kapsamında
yer aldı.
Tek pazarın engelsiz
işleyişine vurgu yapıldı
Komisyon aynı tarihte ‘sağlığı korumak ve malların ve
yaşamsal hizmetlerin bulunabilirliğini garanti etmek için
sınır yönetimi esaslarına ilişkin
karar’ da yayınladı. Bu karar,
kıtlıkları ve bütün Avrupa ülkelerinin zaten içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik zorlukların daha da kötüleşmesini
önlemek için Tek Pazar kavramının işlemesini sağlamanın
temel olduğunu belirtiyor. Bu-

na göre üye ülkelerin özellikle
tedarik zincirlerinde mallar
için Tek Pazar’ın bütünlüğünü
bozacak tedbirler almamaları
veya hiçbir haksız uygulamaya
dahil olmamaları gerekiyor.
5 ana başlıktan oluşan karar; ‘mal ve hizmetlerin taşınması’, ‘mal tedariki’, ‘sağlık
tedbirleri’, ‘dış sınırlar’ ve ‘iç
sınırlar’ başlıklarını kapsıyor.
Birinci sırada yer alan mal ve
hizmet taşımacılığına ilişkin
ilk madde taşıma ve mobilite sektörlerinin, ekonominin
devamını sağlamak için son
derece önemli oluğunun altını
çiziyor. Kontrol tedbirlerinin
ekonomik faaliyetleri zayıflatmaması ve tedarik zincirlerinin
işlerliğini koruması gerektiği
belirtilirken taşımalarla bağlantılı olarak planlanan tüm
kısıtlamaların Komisyon’a ve
tüm diğer üye ülkelere vakitlice
bildirilmesi isteniyor.

Mal ve yaşamsal hizmetlerin
bulunabilirliğini için yeşil
hatlar uygulamaya alındı
Avrupa Komisyonu, mal
ve hizmetlerin ulaştırılmasına ilişkin 16 Mart tarihli
kararın uygulanma şekil ve
şartlarını daha tanımlı kılan
ve ‘sağlığı korumak ve malların ve yaşamsal hizmetlerin bulunabilirliğini garanti
etmek için sınır yönetimi
esaslarına ilişkin karara bağlı
Yeşil Hatların uygulanması’
kararı da 23 Mart 2020 tarihinde yayınladı. ‘TEN-T
ağında sürekli akışı sağlamak’ ve ‘kuralların taşımacılık çalışanları için daha iyi
uyarlanmış uygulaması’ şeklinde iki ana başlık altında
toplanan 27 maddelik karar
özetle şunları içeriyor:
• Avrupa Komisyonu tarafından 16 Mart 2020 tarihinde ‘sağlığı korumak ve

malların ve yaşamsal hizmetlerin bulunabilirliğini garanti etmek için sınır yönetimi
esaslarına ilişkin karar’ tüm
AB dahili sınırlarının mal hareketine açık kalması gereğini
ve yaşamsal ürünlerin tedarik
zincirinin garanti edilmesi
zorunluluğunu vurgulamaktadır. Malların serbest dolaşımı özellikle olağanüstü
durumlarda ve herkesin çıkarına olmak üzere üye ülkelerin dahili sınırlardaki tüm
sınır geçişlerinde talimatları
saymasını ve tam olarak uygulamasını gerektiriyor. Bu
belge üye ülkelere yeşil hatlar
açısından talimatları uygulamalarına yardımcı olmak
üzere hazırlanmıştır. AB içerisinde gıda ve tıbbi malzeme gibi yaşamsal ürünleri de
içeren ancak bunlarla sınırlı
olmayan her tür malın hiçbir
gecikme olmaksızın hızla he-

Sağlığı korumak ve malların ve yaşamsal hizmetlerin bulunabilirliğini garanti etmek
için sınır yönetimi esaslarına ilişkin kararın taşıma ve tedarike ilişkin maddeleri:
Avrupa Komisyonu (16 Mart 2020, no. 1753)
MAL ve hizmetlerin taşınmasına ilişkin maddeler
1. Taşıma ve mobilite sektörleri, ekonominin devamını sağlamak için son derece
önemlidir. Toplu ve koordineli eylemler vazgeçilmezdir.
Acil taşıma hizmetleri taşımacılık sistemleri içinde önceliğe sahip olmalıdır (örneğin ‘yeşil hatlar’ ile).
2. Kontrol tedbirlerinin
ekonomik faaliyetleri zayıflatmaması ve tedarik zincirlerinin işlerliğini koruması gerekir. Malların engelsiz şekilde
taşınması, çiftlik hayvanları
da dahil olmak üzere gıda
malzemesi, hayati tıbbi ve
koruyucu malzeme ve erzak

gibi özellikle yaşamsal malların bulunabilirliğini sağlamak
için kritik öneme sahiptir.
3. Malların ve hizmetlerin
taşınmasını sağlamak için
mesleki seyahatlere olanak
sağlanmalıdır. Bu bağlamda
kamyon şoförleri, vatmanlar,
pilotlar ve hava mürettebatının dahili ve harici sınır
geçişlerinde güvenli şekilde
hareketinin kolaylaştırılması,
malların ve gerekli personelin elverişli şekilde hareketini
sağlamak için temel unsurdur.
4. Üye ülkeler kamu sağlığı
gerekçesiyle malların ve yolcuların ulaşımına kısıtlama getirirse bunlar ancak aşağıdaki
şartlarda gerçekleştirilebilir:
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a. Şeffaf olmalı, resmi açıklama / belgeler ile açıklanmalıdır.
b. Usulüne uygun olarak
uygulamaya alınmış olmalı, sebepleri ve Covid-19 ile
bağlantısı tam olarak açıklanmalıdır. Gerekçelendirmeler
bilimsel temele dayanmalı,
Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme Merkezi tavsiyeleri tarafından
desteklenmelidir.
c. Ölçülü olmalıdır, kesinlikle gerekli olanın ötesine
geçmemelidir.
d. İlgili ve moda özel olmalıdır, farklı herhangi bir
taşıma moduna uygulanan
kısıtlamalar sadece o moda
uyarlanmalıdır.
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e. Ayrımcı olmamalıdır.
5. Taşımalarla bağlantılı
olarak planlanan tüm kısıtlamalar havacılık sektöründeki acil tedbirlere ilişkin
kurallar saklı kalmak kaydıyla Komisyon’a ve tüm diğer
üye ülkelere vakitlice ve her
durumda uygulamaya başlanmadan önce bildirilmelidir.
Malların tedarikine ilişkin
maddeler
6. Üye ülkeler tüm malların serbest dolaşımını gözetmelidir. Özellikle ilaç,
tıbbi malzeme, yaşamsal ve
bozulabilir gıda mamulleri ve
çiftlik hayvanları gibi yaşamsal ürünlerin tedarik zincirini
garanti altına almalıdırlar.

Haklı bir mazeret öne sürülmediği sürece malların, özellikle
ama bunlarla sınırlı olmaksızın
yaşamsal, sağlıkla bağlantılı ve
çabuk bozulabilir gıdaların,
aleni yiyecek maddelerinin Tek
Pazar’da dolaşımına kısıtlama
uygulanmamalıdır. Üye ülkeler
mal taşımacılığı için öncelikli
şeritler (örneğin yeşil hatlar)
belirlemeli ve mevcut hafta sonu yasaklarını kaldırmayı gözden geçirmelidir.
7. AB tek pazarında yasal
olarak dolaşan mallar için ilave
sertifikasyonlar dayatılmamalıdır. Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi’ne göre gıdanın Covid-19 için bir kaynak veya bulaştırıcı kaynak olduğuna iliş-
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define ulaşmasını sağlamak
için işbirlikçi bir süreç yaratmayı hedeflemektedir.
• Tedarik zincirlerinin AB
çapında işleyişini korumak ve
mallar açısından Tek Pazar’ın
fonksiyonunu temin etmek
için dahili sınırları bulunan
veya yeni yapılan üye ülkelerin trans-Avrupa ulaşım
ağının (TEN-T) sınır geçişlerindeki tüm ilgili dahili sınır
geçiş noktalarında ve gerekli
görülen tüm ilave yerlerde yer
(kara ve demiryolu), deniz
ve havayolu taşımacılığı için
derhal ‘yeşil hat’ sınır geçişleri oluşturması istenmektedir.
• Söz konusu yeşil hat sınırlarından geçişte, dahili
kara (karayolu ve demiryolu)
sınırlarında tüm kontroller
ve taşımacılık çalışanlarının
sağlık görüntülemeleri dahil
olmak üzere toplam süre 15
dakikayı geçmemelidir. Yeşil
hat sınır geçişleri her tür malı
taşıyan bütün taşıma araçlarına açık olmalıdır.
• Üye ülkeler, karayolu yük
taşımacılığı ve taşımacılık çalışanlarının serbest hareketine yönelik olarak yürürlükte
bulunan her türlü kısıtlamayı
(hafta sonu yasakları, gece yasakları, sektörel yasaklar vb.)
geçici olarak askıya almak için
derhal harekete geçmelidir.
Taşımacılık sektörü çalışanlarının milliyetine ve
ikametine
bakılmaksızın
dahili sınırları geçmesine
izin verilmelidir. Hastalığın
bulaşma riskini en aza indirmek için yetkili kurumların
orantılı ve özellikle uyguladığı tedbirler saklı kalmak
şartıyla, şoförlerin seyahat
sınırlamaları ve zorunlu karantina gibi kısıtlamalardan
feragat edilmelidir.

kin bir kanıt olmadığı göz
önüne alınmalıdır.
8. Taşımacılık çalışanları,
özellikle ama onlarla sınırlı
olmaksızın yaşamsal mal
dağıtanlar gerektiği şekilde
sınırlar arasında hareket
edebilmeli ve güvenliklerinden hiçbir şekilde taviz
verilmemelidir.
9. Üye ülkeler sosyal ihtiyaçları karşılamak, panik
satın almalarını ve dükkanların tehlikeli şekilde kalabalıklaşma riskini önlemek
için sürekli olarak erzak
ikmali sağlamalıdır, bu da
tüm tedarik zincirinin proaktif taahhüdünü gerektirir.
10. Belirgin taşıma
merkezleri (örneğin limanlar,
havalimanları,
lojistik üsler) gerektiği şekilde güçlendirilmelidir.

Sağlığı korumak ve malların ve yaşamsal hizmetlerin bulunabilirliğini garanti etmek için
sınır yönetimi esaslarına ilişkin karara bağlı ‘Yeşil Hat’ların uygulanmasına ilişkin maddeler:
Avrupa Komisyonu (23 Mart 2020, no. 1897)
1. Covid-19 salgını
Avrupa’nın taşıma ve hareketliliği üzerinde ciddi
yıkıcı bir etkiye sahip olmaktadır. Avrupa tedarik
zinciri tüm taşıma modlarını içeren kapsamlı bir
mal taşıma hizmeti ağı
üzerinden temin edilmektedir. Sürekli ve kesintisiz
yer, deniz ve havayolu hizmetleri tüm AB için temel
stratejik öneme sahiptir.
Yere bağlı tedarik zincirleri, özellikle bugün yük taşımalarının yüzde 75’inin
gerçekleştirildiği karayolu
taşımacılığı, dahili kara
sınırlarında giriş yasaklarının konulmasından ve
/ veya profesyonel şoförlerin belirli üye ülkelere
erişiminin engellenmesinden çok ciddi anlamda
etkilenmiştir. Son günlerde belirli dahili AB sınırlarında bekleme süreleri
tıbbi malzemeler için dahi
24 saati aşmıştır.
2. Bu tebliğ, üye ülkelerin tüm AB içi mal
taşımalarında sınır yönetimi kurallarını tümüyle
uygulamasını zorunlu kılmakta ve üye ülkelere 1-6
arası, 8, 10, 11, 19 ve 22.
paragrafların nasıl yorumlanacağına dair ilave kılavuz sağlamaktadır. Tebliğ,
üye ülkeleri, bu olağanüstü önlemlerin Koronavirüsün yayılmasını önleme
sürecinde geçici olduğu
anlayışı ile operasyon ve
düzenlemelere ilişkin gerekli önlemleri almaya davet etmektedir.
TEN-T ağında sürekli
akışı sağlamaya yönelik
maddeler
3. Kara, demir ve içsu
yollarının en önemli arterlerini kapsayan ve limanları, havalimanlarını
ve multimodal terminalleri birleştiren trans-Avrupa
taşıma ağı malların dolaşımında hayati bir rol oynamaktadır. Bu ağ üzerinde
tüm malların sorunsuz
akışını garanti altına almak; pandemiğe sıhhi
açıdan etkin biçimde karşılık vermek, tedarikin
sağlanacağı konusunda
halkı temin etmek ve virüsün ekonomi üzerindeki
etkilerini hafifletmek açısından son derece önemlidir.
4. Üye ülkeler tüm
TEN-T ağı boyunca

malların kesintisiz olarak taşınmasını sağlamak için aşağıdaki önlemleri derhal uygulamalıdır.
5. Tüm yük araçlarına ve
şoförlere; aracın çıkış ve varış
yerleri, tescil ülkesi veya şoförün milliyetine bakılmaksızın
ayrımcılık yapmadan muamele yapılmalıdır. Üye ülkeler
kendi ülkesinde kullanılacak
malları taşıyan veya sadece
transit geçen araçlar arasında
ayrım yapmamalıdır.
6. Üye ülkeler, dahili sınır
kontrollerinin olduğu veya
konulduğu yerlerde TENT’nin ilgili dahili sınır geçiş
noktalarında ve gerekli olduğu ölçüde önemli sınır geçiş
noktalarında ‘yeşil hat’ sınır
geçişleri belirlemeye çağrılmaktadır.
7. Bu ‘yeşil hat’ sınır geçişleri sırasında tüm kontrol ve
görüntülemeler dahil olmak
üzere süre 15 dakikayı geçmeyecektir. TEN-T ağındaki ge-

çişler doluluk oranına ulaşırsa
sadece malların geçişi için ilave sınır geçişleri açılmalıdır.
8. Yeşil hat sınır geçişleri
tüm ağır ve hafif taşıtlar dahil
olmak üzere tüm yük taşıma
araçlarına ve uygulanabilir olduğu ölçüde tren ve gemilere
açık olmalıdır.
9. Komisyon, bazı üye ülkelerin bu krizde belirli tipte
mallara öncelik vermek istediğinin farkındadır. Ancak

tedarik zincirlerinin karmaşık yapısı ve tüm malların serbest dolaşımının sağlanması
gereksinimi nedeniyle her tür
malı taşıyan araçların yeşil hat
sınır geçişlerini kullanabilmesi gerekmektedir. Komisyon
gerekirse ulusal seviyede en
iyi uygulamalar üzerine kurmak üzere belirli mal kategorilerini öncelliklendirmek
üzere daha fazla önlem almak
için gerekli tetkikleri yap-

TEN-T Ağı Kara Sınır Geçişleri*

* Yeşil - Sınır Geçiş Noktası (Koridorlar)		
Mavi - Sınır Geçiş Noktası (Kapsamlı)			
Kalın kırmızı çizgi - Merkez Ağ (koridorlar dahil)		
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Sarı - Sınır Geçiş Noktası (Merkez)
İnce kırmızı çizgi - Kapsamlı Ağ
Kaynak: EC TENtec Information System

maya hazırdır ancak üye
ülkelerin bütün malların
hareketini sağlamak için
tüm gayretlerini göstermeleri gerektiğinin altını
çizmektedir. Her zaman
acil taşıma hizmetlerine
öncelik tanınmalıdır.
10. Yeşil hat sınır geçişlerinde prosedürler asgariye indirilmeli ve kesinlikle
gerekli olanlara göre sadeleştirilmelidir. Mal taşıyan araçların şoförlerinden kimlik belgesi, sürücü
ehliyeti ve eğer gerekliyse
işveren tarafından verilmiş standart şablonda bir
mektup haricinde herhangi bir belge ibraz etmesi
istenmemelidir. Belgelerin elektronik olarak verilmesi / sunulması yeterli
kabul edilmelidir.
11. Trafiğin akmasını sağlamak için sağlık
görüntülemeleri mevcut
altyapıya bağlı olarak dahili sınırın öncesinde veya sonrasında yapılabilir.
Üye ülkeler yığılma ve
bekleme sürelerini önlemek için sağlık görüntülemesini sınırın sadece bir
tarafında yapmak üzere
koordinasyon sağlamalıdır. Sağlık görüntülemesi
eşit oranda hızlı ama daha
etkili yöntemler mevcut
hale gelmediği sürece elektronik vücut ısısı ölçümüne dayalı olmalıdır.
12. Yol kenarı kontrolleri gibi diğer belge ve
kargo kontrolleri malların
serbest hareketini ve ek
gecikmeleri önlemek için
minimuma indirilmeli,
normal seviyeleri aşmamalıdır.
13. Kontroller ve sağlık
görüntülemeleri gecikmeleri en aza indirgeyecek
şekilde yerine getirilmeli
ve bu nedenle şoförlerin
araçlarından inmelerini
gerektirmemelidir.
Haberin devamı 30’uncu sayfada
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29’uncu sayfadaki haberin devamı

14. Ulaştırma Bakanlarının 18 Mart tarihli telekonferanslarını takiben oluşturulan ulusal kontakt
noktaları yeşil hat sınır
geçiş noktalarının etkin
olarak işleyişini sağlamak
için birlikte çalışmalıdır.
Üye ülkeler tarafından alınan ilgili kriz taşımacılık
önlemlerine ilişkin bilgi
sağlamak üzere Komisyon
tarafından bir platform
kurulmuştur.
15. Geçiş döneminin
sonuna kadar AB üyesi
olarak muamele görecek
olan Birleşik Krallık, AB
üyesi olmayan komşu ülkeler, Avrupa Ekonomik
Alanı (EEA) üyeleri, İsviçre ve Batı Balkan ülkeleri
ve ekonomileri açısından;
özellikle uzatılmış TEN-T
ağında yer alan Birlik Sivil
Koruma Mekanizmasına
katılan ülkelerle işbirlikleri ile ilgili ulusal otoriteler
AB kontakt noktası ağı ile
yakınen çalışmaya davet
edilmektedir. Bu, hem varış noktası bu ülkeler olan
hem de AB’nin bir bölümünden (veya bu daha geniş ülkeler grubundan) diğerine transit giden bütün
malların akışını sağlamak
üzere tüm gerekli prosedürleri tam olarak ayarlamak için çok önemlidir.
Komisyon, AB ile Altı
Batı Balkan ülkesi arasındaki önlemlerin koordinasyonu ve uygulamasını
kolaylaştırmak için Taşımacılık Topluluğu Daimi
Sekreteryası ile yakından
çalışacaktır. Tek pazarın,
gümrük birliğinin veya

Schengen alanının harici sınır geçişlerine bağlı mallara
ve taşımacılık çalışanlarına
ilişkin olağan ve alışılmış
belirli kontroller saklı kalmak kaydıyla, üye ülkeler bu
harici sınırlarda bu Tebliğde
belirtilen kuralları mümkün
olduğunca geniş kapsamlı
olarak uygulamalıdır.
16. Üye ülkeler tüm topraklarında mal taşımacılığı için
yürürlükte olan her türlü sürüş
kısıtlamalarını (hafta sonu yasakları, gece yasakları, sektörel
yasaklar vb.) geçici olarak askıya almalıdır. Bu yasakların
askıya alınması trafik akışının
artmasına katkı sağlayacaktır.
17. Üye ülkeler taşıma güzergahları üzerinde taşıma
çalışanları için yeterli sıhhi
tesisler ve gıda tedariki bulunmasını sağlamalıdır. Güzergahlar üzerinde konaklama
tesisleri bulunmadığında ve
salgına maruz kalma riskini
azaltmak üzere üye ülkeler taşıma çalışanlarının dinlenme
sürelerinin araç kabininde geçirilmesine ilişkin 561/20066
no.lu tüzüğün 14. maddesin-

de yer alan ilgili yasağın acilen
askıya alınmasını değerlendirmelidir. 30 günü aşan sürelerde, sorunların devam etmesi
durumunda Komisyon, üye
ülkelerin bu tür istisnaların
süresinin uzatılmasına ilişkin yetkilendirme taleplerini
olumlu karşılayacaktır.
18. Komisyon, üye ülkelerin sağlık ve taşımacılık sektörü çalışanları, ülkelerine
dönen AB vatandaşları gibi
özel şoför ve yolcularının milliyetlerine bakmaksızın kesin
olarak belirlenen güzergahta
kalmak ve gerekli minimum
dinlenme molalarını vermek
şartıyla ülke içinde TEN-T
ağı boyunca gerekli yönde
öncelikli olarak doğrudan
geçmesi için güvenli geçiş
transit koridorları oluşturmasını zorunlu kılmaktadır.
Kuralların taşımacılık
çalışanları için daha iyi
uyarlanmış uygulaması
19. Gerekli ulaşım akışının
hareketini sürdürme çabalarının bir parçası olarak üye
ülkeler bütün taşıma modlarındaki uluslararası taşımaya

dahil olan şoförler, gemiciler,
pilotlar, tayfa, vagon kontrolörleri, bakım işçileri vb. gibi
tüm çalışanların AB içinde
serbest dolaşımını sağlamak
için de önlem almalıdır.
20. Hastalığın bulaşma
riskini en aza indirmek için
yetkili kurumların orantılı ve
özellikle uyguladığı tedbirler
saklı kalmak şartıyla, özellikle semptom göstermeyen
taşımacılık çalışanlarının seyahat kısıtlamaları ve zorunlu karantina gibi kurallardan
feragat edilmelidir. Örneğin
üye ülkeler semptom göstermeyen taşımacılık çalışanlarının doktor tarafından
verilmiş ve sağlıklı olduğunu
gösteren belge ibraz etme
zorunluluğunu kaldırmalıdır. Bu tür talepler; böyle bir
belgenin düzenlenmesinden
sonra semptom göstermeyen
enfeksiyon ihtimali ve doktor
erişiminin Covid-19 salgınına bağlı olarak kısıtlı olması
nedeniyle aşırı kaçacak ve çok
anlamlı olmayacaktır.
21. Çalışanların, taşımacılık eylemlerini yerine ge-

tirmek için dahili sınırları
geçmelerine engel olunmamalıdır: uluslararası tanınan
mesleki yeterlilik belgeleri
çalışanın uluslararası taşımacılıkta faaliyet gösterdiğini
kanıtlamak için yeterli olmalıdır. Bu belgeler geçici olarak
Covid-19 salgını boyunca
sona ermesinden makul bir
süre sonrasına kadar geçerli
sayılmalıdır.
22. Eğer gerekirse, örneğin
uluslararası tanınırlığa sahip
mesleki belgenin olmaması (örneğin van şoförü) veya
belgenin sona ermesi gibi durumlarda, üye ülke, mesleğini
yerine getirebilmesi için dahili
sınırı geçmesini sağlamak üzere iyi niyet kapsamında çalışanın işvereninden uygun tanımlama belgelerini isteyebilir.
Komisyon bu sürece standart
şablonda bir mektup hazırlayarak katkı vermektedir.
23. Ulusal otoritelerin
gerekli görmesi halinde taşımacılık çalışanlarının sağlık
görüntülemeleri ilke olarak
elektronik vücut ısısı ölçümüne dayanmalıdır. Şoförlerin vücut ısısı kontrolleri
normalde aynı gün içinde üç
defadan fazla yapılmamalıdır.
Çalışanın ateşi olması ve sınır
otoritelerinin seyahate devam
edemeyeceğini belirtmesi durumunda taşımacılık çalışanının uygun bir sağlık bakımına
erişimi sağlanmalıdır. Söz konusu üye ülke ikame şoförler
gelene kadar araçların geçici
olarak bekletilmesi için uygun tesisler sağlamalıdır.
24. Komisyon aynı zamanda
havalimanlarında,
limanlarda, demiryolu istasyonlarında ve diğer kara ta-

şımacılığı merkezlerinde
geliştirilmiş hijyen sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye
etmektedir. Taşıma merkezlerinde öncelikli personelin belirlenmesi ve dezenfeksiyon tedbirlerinin
sağlanması konuları göz
önüne alınmalıdır.
25. Özellikle taze gıda
ve yaşamsal gıda ürünleri,
canlı hayvanlar ve yemleri, tarımsal üretim girdileri, veteriner ilaçları dahil
olmak üzere ilaçlar, kişisel
koruma ekipmanı (PPE)
ve insan kaynaklı parçalar
ile bu süreçlerin üretilmesi ve sağlanması için gerekli olan endüstriyel girdilerin akışının devamını
garanti altına almak için
taşımacılık çalışanlarının
ve tüm taşıma modlarının
kritik ve önemli tedarik
zinciri hizmetleri operatörlerinin - doğrudan tıbbi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra - dezenfeksiyon
ürünleri ve eldiven gibi kişisel koruma ekipmanının
dağıtımında ve tahsisinde
öncelikli gruplardan biri
sayılması gerekmektedir.
26. Üye ülkeler sözleşmeleri sona eren taşımacılık çalışanlarının
ülkelerine
dönüşlerini
hızlandırmak için işbirliği
yapmalı ve evlerine dönmeleri için gerekli yardımı
sağlamalıdırlar.
27. Yukarıda yer alan
ilkelerin tamamı, yükün
AB içinde serbest hareketi için gerekliyse, 3’üncü
ülke vatandaşları için de
geçerli olacaktır.

Şoförlere taşımacılık şirketlerine ve ilgili kamu otoritelerine tavsiyeler
- SOSYAL mesafe kural olmalı, şoförler mümkün olduğunca sosyalleşme amacıyla araç
kabinlerinden ayrılmamalıdır.
- İşverenler şoförlerine steril ve dezenfekte edici jel ve
sabun temin etmelidir.
- İşverenler şoförlerine bu
tavsiyeleri bildirmelidir.
- Dijital doküman kullanımı teşvik edilmeli, işverenler
yükleme ve boşaltma noktalarında gerekebilecek belgeleri şirketlere önceden göndermek için ellerinden geleni
yapmalıdır.
- Sosyal etkileşimlerin önlenemediği zamanlarda şoförler eldiven gibi yeterli koruyucu donanım giymelidir.
- Çekicinin kabini her bir
yeni kullanım arasında (örneğin araç başka bir şoför veya
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merkez çalışanı tarafından
sürüldükten sonra) dezenfekte edilmelidir.
Yükleme ve boşaltma yerlerinde:
- Şoförler yükleme ve boşaltma noktalarında mümkün olduğunca kabinlerinde
kalmalıdır.
- Yükleme ve boşaltma işlemleri mümkün olduğunca
malları alan / gönderen firmanın kendi personeli tarafından yapılmalıdır.
- Mümkünse taşıma operasyonuna ait belgeler şirket
tarafından daha öncesinde
elektronik olarak gönderilmelidir. Yükleme ve boşaltma
noktalarında fiziksel olarak
belge değişimi yapılacaksa şoförlerin / personelin eldiven,
antibakteriyel el jeli kullan-
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ması veya hemen sonrasında
ellerini su ve sabunla yıkamaları tavsiye edilmektedir.
Mola ve dinlenme süreleri:
- Şoförler yol boyunca
molalarda ve dinlenme sürelerinde sosyal mesafelerini
korumalıdır. Bu sürelerde diğer insanlarla (şoförler, park
çalışanları vb.) yakın temastan kaçınılması tavsiye edilmektedir.
- Yemekler mümkün olduğunca diğer insanlardan
uzakta açık havada veya çekicinin kabininde yenmelidir. Mola yerlerinde yemek
alanları varsa restoran / kafeteryada yenmemesi, diğer insanlardan uzakta yemek için
paket alınması tavsiye edilir.
Kontrollerde ve sınırlardaki bekleme sıralarında:

- Genel kural olarak şoförlerin kontroller için kabinlerinden inmeleri istenmeyecektir.
- Belge kontrolleri sırasında kağıt dokümanlar minimum güvenlik mesafesine
uyularak değiş tokuş edilmelidir. Şoförlerin belge doldurması gerekirse ulusal kontrol
görevlileri şoförlerin bunları
kabinlerinde doldurmalarına
izin vermelidir.
- Fiziksel belgeler değiş
tokuş edilir veya kontrol edilirse el için antibakteriyel jel
kullanılması veya mümkünse
su ve sabun ile yıkanması tavsiye edilmektedir. Şoförlerin
/ çalışanların eldiven, antibakteriyel el jeli kullanması
veya hemen ardından ellerini
su ve sabun ile yıkaması tavsiye edilir.

LOJİSTİK

Ticaret Bakanlığı Bazı Gümrük
İşlemlerini Kolaylaştırdı
TICARET
Bakanlığı’nın
“Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”i Resmi
Gazete’de yayımlandı. Buna
göre, ticareti kolaylaştırarak hızlandırmak, işlemlerin
elektronik ortamda yürütülmesini temin etmek için bazı
değişiklikler hayata geçiriliyor.
Eşyanın birden fazla ticaret politikası önlemine, ilave
gümrük vergisi veya ek mali
yükümlülük gibi sorumluluklara tabi olması halinde verilecek menşe belgesi ibrazına
açıklık getirildi.
Menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük
vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin gümrük beyannamesinde beyan edilerek ödenmesi
halinde, yükümlüsü tarafından beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aylık sürede
menşe şehadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutarın geri
verilmesi sağlanacak.
Son dönemlerde Avrupa Birliği’nden (AB) gelen
eşyanın menşe tespitinde
gümrüklerde yaşanan karışıklıktan dolayı maruz kalınan
mağduriyetlerin giderilmesi

amacıyla yükümlülere 6 aylık
süre tanınarak usulüne uygun
geçerli bir menşe belgesi getirilmesi imkanı verildi.
Sektörden gelen talepler
doğrultusunda, antrepo ve
geçici depolama yerlerinde
bulunan ve gümrük işlemleri
tamamlanan eşyanın, gümrük idarelerinde yetkisiz iş takibine sebebiyet verilmemesi
kaydıyla, eşya sahiplerine,
temsilcilerine ve gümrük müşavir yardımcılarının yanı sıra
müşavir yardımcısı niteliğinde olmaksızın usulüne uygun
olarak yetkilendirilen üçüncü
kişilere de teslim edilebilmesi
yönünde düzenleme yapıldı.
Fuarcılara beyanda kolaylık
Ticari hayatta firmaların
rekabet gücünün korunması

açısından yolcu beraberinde
getirilerek serbest dolaşıma
girecek olan veya yolcu beraberinde geçici çıkışı yapılarak
geri getirilecek numune, sergi
ve fuar eşyasının beyanının
daha hızlı ve daha az bürokratik süreçle yapılmasını
temin için, söz konusu eşyanın beyanname yerine geçen
“Yolcu Beraberi Sergi ve Fuar
Eşyası Beyan Formu” ile beyanı sağlandı.
3 Mart’ta Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da
yapılan değişiklikle, en fazla 5 kg ağırlığında standart
işlenmemiş altının yolcu
beraberinde yurda getirilmesi mümkün kılınmıştı. Bu çerçevede, Gümrük

Yönetmeliği’nde söz konusu
altının ne şekilde gümrük
idaresine beyan edileceği yönünde düzenleme yapıldı.
Yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası (YYS) sahibi firmaların depolama ve girdi
maliyetlerinin düşürülmesi
ve firmaların rekabet gücünün artırılması amacıyla YYS
firmalarının işlettiği antrepolarda, farklı beyannameler
kapsamı eşyanın herhangi bir
izin prosedürüne bağlı kalmaksızın istiflenerek depolanabilmesi yönünde düzenleme yapıldı.
YYS sahibi olan veya bir
önceki takvim yılı içinde 5
milyon dolarının üzerinde
ihracat yapmış yükümlüler
tarafından kısmi muafiyet

Uluslararası Taşımalara Korona Ayarı
ULUSLARARASI taşımacılık faaliyeti kapsamında
Türkiye’ye giriş çıkış yapacak yerli ve yabanı araç ve
sürücüleri ilişkin genelge
yayınlandı. İçişleri Bakanlığı
tarafından Sağlık ve Ekonomi Bakanlığı’nın görüşlerine
göre dış ticaretin devam etmesi adına Türkiye’ye giriş
çıkış yapması zorunlu treyler
şoförleri ile araçların uyacağı
esaslar belirlendi.
Türkiye’den transit geçecek araçlar, Türkiye’ye giriş
yapacak araçlar, Türkiye’den
çıkış yapacak araçlar ve RORO seferlerinde uygulanacak

esaslar belirlendi. Genelgede,
İran ve Irak sınır kapılarından, geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu
şoförlerin çıkışına izin verileceği bildirildi.
Araç takip sistemi ile izleme, yanında yeterli gıda,
maske ve hijyen maddesi vb
bulundurulması gibi zorunluluklar getiren genelgenin
ilk kısmı Türkiye’den transit geçecek araç ve şoförlere
ilişkin. ‘Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık
birimlerince yapılacak ve
bahse konu hastalığa ilişkin

semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.’ denilen genelgede,
transit araçların en uzak sınır
kapısından 36 diğer kapılardan 24 saat içinde ülkeyi terk
etmesi istendi.
Genelge, şoförlerin kontrol edilmesini ve hastalığa
ilişkin semptomları barındıranlara geçiş izni verilmemesini içeriyor. Türkiye’ye giren
Türk uyruklu şoförler için 14
günlük ev karantinası içeren
uygulama; yabancı şoför söz
konusu olduğunda izole alanda römork, şoför, yük değişimi yapılmasını, olmuyorsa 14

günlük karantina süresinin
sonunda girişe izin veriyor.
Ancak ülke için aciliyet arz
eden ilaç, tıbbi malzeme ve
gıda maddesi taşıyan yabancı araç ve sürücülerin gerekli
koruyucu tedbirler alınarak
karantina süresi beklenmeden girişine izin verilebileceği
belirtildi. Bulgaristan, Azerbaycan, Nahcıvan ve Gürcistan uyruklu şoförlere de ayrı
bir düzenleme yapıldı.
Gerek Türk gerekse yabancı uyruklu sürücülerin
ülkeye girdikten sonra uymaları gereken kurallara
uyup uymadıklarının kontrol edileceği belirtildi. Genelgeni son bölümü RO-RO
taşımalarına ilişkin olup
gemilerde sadece römork ve
konteyner taşınmasına izin
verileceği belirtildi. Yolcu
ve komple araç taşımasına
izin verilmeyeceği ancak Liman Mülki İdare Amirliği
tarafından gerekli görülerek
şoför alınacak olması halinde, karadan giriş çıkış yapan
şoförlere uygulanan şartların
uygulanacağı belirtildi.
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suretiyle geçici ithal edilen
eşyanın, 24 aydan daha uzun
kullanımının söz konusu olduğu durumda, izin süresinin
9 ay uzatılabileceği ancak süre uzatımı sonunda, eşyanın
kullanımının devam ettiği
durumlarda da gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulacağı yönünde
değişikliğe gidildi.
Bazı gümrük işlemleri
elektronik ortama alındı
Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş
gümrük vergilerinin, beyannamenin iptali üzerine ilgilinin talebiyle geri verileceği
durumlarda, söz konusu talebin süresine ilişkin düzenleme yapılarak konuya açıklık
getirildi ve mevcut durumda
ortaya çıkan mağduriyetlerin
önüne geçildi.
Gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi hedefi doğrultusunda, Gümrük Yönetmeliği’nin
ekinde yer alan “Geri Verme
ve Kaldırma Başvuru Formu”
elektronik ortama taşındı.
Halihazırda kağıt ortamında
yapılan gümrük vergilerinin
ve para cezasının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu
elektronik ortama taşınarak
işlem süreçleri basitleştirildi.

Ticaret Bakanlığı,
gümrüklerde ticaretin
kolaylaştırılması,
işlemlerin daha hızlı
ve elektronik ortamda
yürütülebilmesi
amacıyla uygulamada
fayda sağlayacak
değişikliklere gitti.

Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış izahat verilmiş olması
durumunda hangi hallerde
idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı hususlarına
ilişkin düzenleme yapıldı.
Bu kapsamda, gümrük laboratuvarlarında bilimsel
yöntemlerle usulüne uygun
gerçekleştirilen tahlillerin
sonuçları izahat kapsamında
değerlendirildi ve düzenlenen tahlil raporları sonrasında yeniden tahlil yapıldığında eşyanın farklı bir GTİP’te
sınıflandırılması gerektiğinin anlaşılması durumunda,
herhangi bir ceza ve faiz uygulanmaması yönünde hüküm konuldu.
Transit rejiminde uygulanan cezalar gözden geçirilerek
kademelendirildi.
Bu doğrultuda Gümrük
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle ulusal ve ortak transit kapsamında uygulanacak
cezalara açıklık getirildi.

Ecoplas Otomotiv
Siperlik Maske Üretiyor

TÜRKIYE’NIN öncü tedarik sanayi şirketlerinden
Ecoplas Otomotiv, Koronavirüs (Covid-19) salgını ile
mücadele eden sağlık çalışanları için kritik öneme sahip
siperlik maskelerin üretimine
geçti. Dünyanın önde gelen
otomotiv üreticilerine yönelik
parçaların imalatını gerçekleştiren, bu kez ise tüm bilgi ve
teknik kabiliyetini sağlık çalışanları için kullanan şirket, 81
ilde hizmet veren 200 devlet
hastanesi ve sağlık kurumuna
teslim edilmek üzere 42 bin
adet siperlik maske üretti.
Yaşamı felce uğratan böylesi
bir salgında herkesin üzerine
düşeni yapması gerektiğini

vurgulayan Ecoplas Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Sağlık çalışanlarımız için
imkanlarımızı seferber ettik.
Siperlik üretimimizi kısa bir
sürede 55 bine çıkararak, onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz” dedi. Şirketin Genel Müdürü Bülent Yazıcı ise
“Siperlik maske üretimi için
bakım uzmanından satınalma
uzmanına, genel müdürden üretim yöneticisine kadar farklı
departmanlardaki çalışanlarımızdan oluşan gönüllü bir
üretim timi kurduk. Gönüllü
timimizle sağlık çalışanları için üretmeye devam edeceğiz”
diye konuştu.

HAVAYOLU
Birinci sayfadaki haberin devamı

Hava Kargo Krizde Hayati Bir Rol Oynuyor
HAVAYOLLARI normal
şartlar altında ve Covid-19
salgını öncesi dönemde yılda
52 milyon metrik tonun üzerinde bir yük taşıyordu. Bu
rakam küresel ticaretin yüzde
35’inin ve toplam dünya ticaret hacminin de yüzde 1’ine
yakın bir bölümünün hava
kargo aracılığıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Başka bir rakamsal ifadeyle de hava kargo
yılda 6.8 trilyon dolarlık değerde bir yükün nakliyesini ve
günlük bazda da 18.8 milyar

dolarlık bir ürün sevkiyatını
gerçekleştiriyor.
Covid-19 krizi başladığından bu yana hava kargo en çok
ihtiyaç duyulan ilaçlar ve medikal malzemeler ve zamanında teslimi hayati önem taşıyan
maddeler başta olmak üzere
küresel tedarik zincirinin devamlılığını sağlamada hayati
bir rol üstlenmiş durumda.
Tedarik zincirinin aksamaması için özel kargo seferleri
düzenlemenin yanı sıra yolcu
uçaklarının kargo amaçlı kul-

lanılmasına da yeni bir yöntem olarak başvuruluyor. Virüsün en çok vurduğu ülkelere
tıbbi malzeme ve diğer yardım
malzemeleri için de özel kargo
seferleri düzenleniyor.
Hava kargoda uçuş izinleri
ve mürettebat oluşturma
zorluklarını aşma çabası
En zor koşullarda bile
hava kargonun önemi Covid-19 krizi döneminde
daha net açığa çıktı.Yolcu
hatlarında uçuşlar nerdeyse
sıfırlanma noktasına gelse de

ve bir anlamda sivil havacılıkta yolcu talebi buhar olsa
da hava yolu şirketleri mümkün olduğu ölçüde hava
kargo operasyonlarını aktif
tutmaya çalışıyorlar. Medikal ekipman ve ilaçların yanı
sıra üretim süreçleri için hayati önemde olan yedek parçaların ve diğer üretim komponentlerinin adreslerine
ulaşımını ve küresel tedarik
zincirinin devamlılığını sağlamada hava yollarına büyük
görevler düşüyor.

Avrupa komisyonu
hızlı yanıt verdi
Hava kargoda karantina
kısıtlamaları altında uygun uçuş izinlerini alma ve
kargo uçuşları için mürettabat oluşturma konusunda yaşanan darboğazlar bu
döneme damgasını vuruyor. Bu kapsamda IATA
kanalıyla hava yollarından
gelen çağrıları dikkate alan
Avrupa Komisyonu, hava
kargoda operasyon ve uçuş
izinlerinin hızlı bir şekilde
verilmesini ve hava ekibinin karantina önlemlerinden muafiyetlerle verimli
bir şekilde çalışabilmesini
sağlamak için kapsamlı bir
düzenlemeye gitti.
Avrupa Komisyonu düzenlemesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren
IATA Başkanı Alexandre de
Juniac; “Olağanüstü bir dönemdeyiz ve Avrupa Komisyonu hava kargo düzenlemeleri konusundaki çağrımıza
hızlı ve net bir şekilde yanıt
verdi. AB üye ülkelerin de
hayati ilaç ve tıbbi ekipman
nakliyesi de dahil olmak üzere hava kargolarının belirlenen adreslerine ulaşması için
hızlı bir şekilde bu yönergeye
uygun hareket etmeleri gerekiyor. Diğer ülkelerin Avrupa Komisyonu örneğini
izlemesini ve hepimizin bağlı
olduğu küresel hava kargo
ağlarının önündeki blokeleri

IATA Başkanı Alexandre de Juniac: Hava

HAVA kargo faaliyetleri
Covid-19 ile küresel mücadelede hayati bir ortak durumundadır. Buna rağmen,
hayat kurtaran tıbbi malzeme ve ekipmanlarla dolu

yolculuk deneyimi yaşatmaktı. 6 Nisan 2019 tarihinde
tam kapasiteyle operasyon
sürecine başladığımız İstanbul
Havalimanı’nda, ilk işletme
yılı içerisinde DHMİ tarafından garanti edilen 233,1
milyon Avro’luk Dış Hat
Yolcu Gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete
22,4 milyon Avro tutarında
ek ödeme gerçekleştirdik.
Hâlihazırda 3’üncü pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar
sağlayacak bu yeni pistimizi
18 Haziran’da hizmete almayı
planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak
kaldırılacak ve ek binaların
yapımı tamamlanacak.”
“Hepinizin bildiği üzere
2019 yılında havacılık sektörünü derinden etkileyen Boe-

kargo uçaklarının, hantal
bürokratik
mekanizmalar ve gerekli operasyonel
izinlerdeki gecikmeler nedeniyle yerde kaldığı örnekleri görmeye de devam

ediyoruz. Bu gecikmeler
hayatları tehlikeye atıyor.
Tüm hükümetlerin küresel tedarik zincirlerini açık
tutmak için adım atmaları
gerekiyor.

IATA Global Hava Kargo Bölümü Başkanı GlynHughes:

Hava Kargo Küresel Tedarik Zincirini Ayakta Tutuyor
HAVA kargosu ön cephede, sadece Covid-19 ile
savaşmakla kalmıyor, aynı
zamanda devletler tarafından uygulanan karantina
ve sosyal uzaklaştırma politikalarını
desteklemek
üzere, küresel ölçekte online olarak satın alınan

gıda ve diğer ürünler de
dahil olmak üzere, en çok
zamana duyarlı malzemeler için küresel tedarik
zincirlerinin korunmasını
da sağlıyor. Ancak bunu
hükümetlerin desteğiyle
birlikte çalışırsak yapmaya
devam edebiliriz. Tedarik

zincirlerinin açık tutulması aynı zamanda yerel
ekonomilerdeki işleri ve
istihdamı da desteklemektedir. Güney Amerika ve
Afrika’daki sebze meyve
gibi hızla bozulabilir ürün
üreticileri buna örnektir.
Birlikte güçlüyüz.

Dünya Sağlık Örgütü:

Hava Kargoyu Aktif Tutmak Hepimizin Ortak Görevi
DÜNYADA
Covid-19’a
karşı ön cephede savaşan
sağlık çalışanlarına sürekli
olarak gerekli tıbbi ekipman
ve koruyucu malzeme sağlanmalıdır. Hava kargo operasyonlarına devam ederek
bu tedarik hatlarını açık tutkaldırabilmemiz için benzer önlemleri uygulamasını
bekliyoruz”dedi.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve
üyeleri, hayati önemdeki hava kargo tedarik hatlarının
açık, verimli ve etkili olma-

mak hepimizin ortak görevidir. Hava yollarında yolcu
talebindeki topyekün düşüş
planlanan kargo operasyonlarının yerine getirilmesini
de ciddi şekilde aksatıyor.
Biz DSÖ olarak havayolu
şirketlerini ve hükümetleri,

mevcut kargo kapasitelerini
koruma konusunda oluşan
küresel çabaya katılmaya ve
daha önce yüksek yolcu hacimlerine ulaşılmış olan ve
hali hazırda uçuşlara kapatılan rotalarda kargo faaliyetlerini sürdürmeye çağırıyoruz.

sını sağlamak için acil önlem
alma yönündeki hükümetlere
çağrılarını yenilediler. IATA
Global Hava Kargo Bölümü Başkanı Glyn Hughes
ise yaptığı değerlendirmede;
“Tedarik zincirlerinin açık
tutulması aynı zamanda ye-

rel ekonomilerdeki işleri ve
istihdamı da desteklemektedir” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) ise Covid-19’un yayılmasını yavaşlatma mücadelesinde hava kargolarının
önemini yineledi.

Airbus Üretim
Oranlarını
Covid-19’a Uyarladı

İstanbul Havalimanı
Birinci Yaşını
Buruk Kutladı
İSTANBUL
Havalimanı tam kapasite operasyon
ile hizmete geçiş için havacılık sektörünün en büyük ve
kapsamlı taşınmasını 6 Nisan
2019’da
gerçekleştirmişti.
‘Büyük Göç’ olarak tanımlanan ve Türkiye’nin lojistik
başarısının kanıtı niteliğindeki bu operasyon 47 bin 300
tonluk ekipmanın Atatürk
Havalimanı’ndan
İstanbul
Havalimanı’na 33 saatte sorunsuz bir şekilde taşınması
ile tamamlanmıştı.
İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu tam
kapasite ile hizmete başlanmasının birinci yılında şu
değerlendirmelerde bulundu:
“İstanbul Havalimanı’ndaki
en büyük hedefimiz; uluslararası bir havalimanı olarak
tüm yolcularımıza eşsiz bir

Kargo Hayati Önemde

ing 737 MAX krizini yaşadık.
Türk Hava Yolları’nın filosunda bulunan 24 adet 737
Max tipi uçak tüm dünyada
olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle uçuşlardan çekilmişti.
2019’da yaşadığımız bu tür
durumların yol açtığı kapasite
kaybını, Ocak 2020’den itibaren Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs
(Covid-19) salgını da artırdı,”
diyen Samsunlu, bu salgının
hızla ilerleyişinin havacılık
sektöründe ciddi bir gerilemeye neden olduğunu belirtti.
Samsunlu sözlerine şöyle
devam etti:“6 Nisan 2019’dan
31 Mart 2020 tarihine kadar
olan yaklaşık 1 yıllık dönemde 64 milyon yolcu ve 74
hava yolu şirketine İstanbul
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Havalimanı’nda ev sahipliği
yaptık. 737 Max tipi uçakların
yerde olmasıyla yaşanan kaybın yanı sıra geçen yıl taşınma
döneminde uçuş yapılmayan
günler ve 22 Nisan’a kadarki kademeli tam kapasiteli
operasyona geçiş de bu yolcu
sayısının bugün çok daha yukarılarda olmasını engelledi.
Koronavirüs salgını ekonomiyi, toplumu ve bizlerin günlük
hayatını hızla değiştirirken,
seyahat alışkanlıklarımızı da
farklı bir noktaya getirdi. Ülkelerin sınırlarını birbirine
kapatmak zorunda kalmasıyla, bu durum birçok sektörün
yanında en başta da havacılık
dünyasını derinden etkiledi.
Yaşanılan bu süreç, sadece finansal bir kriz değildir.”
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2020’NIN ilk çeyreğinde
Airbus, 290 adet net ticari uçak siparişi alarak 122
adet uçak teslim etti. Şirket
bu süreçte 60 adet uçak daha üretti, ancak Covid-19
salgını nedeniyle bu uçaklar teslim edilemedi. Şubat
2020’de
gerçekleştirilen
55 adetlik teslimat rakamı,
Mart ayında 36’ya düştü.
Bu düşüş, devam eden Covid-19 salgınının yarattığı
etkenlerin yanı sıra, müşterilerden gelen teslimat erteleme taleplerini yansıtıyor.
Yıla güçlü bir ticari ve endüstriyel performans ile başlayan Airbus üretim oran-

larını aşağıya çekerek yeni
Coronavirüs pazar ortamına
uyumlandırarak güncelledi. Buna göre ileriye dönük
güncellenmiş ortalama üretim rakamları aylık olarak A
320 için 40, A330 için 2 ve
A350 için de 6 adet olarak
belirlenmiştir. Bu rakamlar,
koronavirüs öncesi ortalama üretim oranlarının
yaklaşık olarak üçte birine
denk geliyor. Bu yeni oranlarla Airbus, küresel pazar
geliştikçe daha fazla uyum
sağlama ve müşteri taleplerini karşılamayı hedefliyor.
Airbus CEO’su Guillaume Faury, “Pandeminin
benzeri görülmemiş etkileri
oldu. Airbus’ta, çalışanlarımızın sağlığını korumak
ve virüse karşı mücadeleyi
desteklemek şu anda birinci
önceliğimiz” dedi.

HAVAYOLU

Lufthansa Cargo Türkiye Direktörü Hasan Hatipoğlu:

Yolcu Uçakları Seferden Çekildi
Kargo Uçağına Talebi Arttı
SALGIN sürecinde yaşanan son
dakika kısıtlamalarına dikkat
çeken Lufthansa Cargo Türkiye Direktörü Hasan Hatipoğlu;
“Virüs salgınından etkilenen ülkelerin uçuşlara ve çeşitli yardım
malzemelerine getirdikleri son
dakika kısıtlamaları nedeniyle,
sürekli yaşadığımız iptal ve değişiklikleri aşmak için yoğun bir
uğraş verdik.” dedi.
Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan
Lufthansa’nın çalışanlarının
ve çalışma ortamlarının korunmasına odaklandığı belirten
Hatipoğlu, “Salgın ile birlikte
en çok dikkat ettiğimiz ve üzerine titrediğimiz konu, hiçbir
arkadaşımıza zarar gelmemesi
için çalışmak olmuştur. Bunun
için yük ve yolcu uçaklarımızın bütün havalimanlarındaki elleçlemelerinde önlemler,
müthiş bir çaba sergilenerek
alındı.” diyerek şunları söyledi:
“Seferdeki uçuş ekibinin
çeşitli ülkelerde 14 günlük karantina altına alınma risklerini
en aza indirgemek için yapılan
ayarlamalar zorlandığımız bir
konu oldu. Çok önemli diğer
bir husus da; Covid-19 salgını
nedeni ile LH-Group bünyesindeki Havayolu (Lufthansa,
Austrian Airlines, Eurowings,
Lufthansa CityLines, Swiss Air
Lines, Brussels Airlines ve Eurowings) şirketlerimizin yolcu
uçağı filolarının seferden çekilmesidir. Bu nedenle global pazarda toplam kapasite sunumumuzun yaklaşık yüzde 50’sine
tekabül eden dünyanın sayılı,
Avrupa’nın en büyük filosunun
uçaklarının kargo kompartmanları kullanım dışı kaldı. Bu
da kargo uçaklarına talebin aşırı

artmasına neden oldu.
Son dönemde taşınacak emtianın niteliği nedeniyle önemi çok yüksek. Bu da bizleri
alternatif arayışlarına yönlendirdi. Bu nedenle bazı yolcu
uçaklarımız, özellikle Çin’den
Avrupa’ya taşınacak yardım
malzemeleri için sadece kargo
kullanımına tahsis edildi.”
Riski bertaraf ettik
Kargo uçağı sunumunda
bütün pazarlardaki uygulamaların bir birine benzediğini belirten Hasan Hatipoğlu, Türkiye operasyonunda çalışan
ekibin karantina gereksinimi
oluşmaması için uçuş sayısını
azaltıp kapasiteyi artırdıklarını, ekibin aynı uçakla dönmesini sağladıklarını belirtti.
“Globalde 17 adet Kargo uçağı
Lufthansa Cargo müşterileri
için hizmette.” diyen Hatipoğlu, “Öncelikle Lufthansa ve Avusturya Havayolları’nın yolcu
uçaklarını da kargo için tahsis
ederek uçuş ağını ilave seferlerle destekliyoruz.” diyerek şöyle
devam etti:
“Çin’e haftalık 14 Boeing
777F kargo uçağı seferine,
paskalya itibariyle A330 ve

Mobil Delvac Express
Ağır Vasıtaları
Yolda Bırakmıyor
MOBIL Oil Türk A.Ş.,
Türkiye’nin farklı noktalarında
yer alan toplam 25 adet Mobil
Delvac Express servisi ile araçların performansını artırırken
bakım maliyetlerini minimuma

indirmeyi hedefliyor. Mobil
Delvac Express servis noktalarındaki deneyimli ustalar da,
araçların tüm kontrollerini gerçekleştirirken aynı zamanda ticari araç sürücülerini bakımlar

valimanı paydaşlarımız için
gerekli her türlü koruma önlemi alınmış, uyarılar yapılmış,
eğitim verilmiş olup, ayrıca
maske, dezenfektan temini de
Mart ayı başında yapılmıştır.
Sosyal mesafe ve hijyen
yöntemlerine dikkat gibi kişisel korunma tedbirleri için
hem genel merkezimiz hem
de Türkiye yönetimi olarak
sürekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu uygulama
sadece Lufthansa Cargo Türkiye için değil, globalde bütün
Lufthansa Cargo ofislerimiz
için geçerlidir.”
İlk 6 ayı görelim
Hatipoğlu, salgın sürecinde
yaşanan aksaklıkların iş hacimlerine yansımalarına ilişkin
olarak da değerlendirmelerde
bulundu. Kargoya olan yüksek
talebe rağmen yolcu uçaklarının kargo kapasitelerinin değerlendirilememesinin bütün
hava kargo sektörünü zorlayacağını belirten Hatipoğlu, “İlk
altı ay verilerinin açıklanmasıyla bu sürecin işlem hacmi ve ciroya etkisini daha sağlıklı görebiliriz” dedi. Hasan Hatipoğlu
son olarak şunları söyledi:
“Böylesi görülmemiş bir
krizin ve sonuçlarının birlik-

Lufthansa Cargo Türkiye
Direktörü Hasan Hatipoğlu
te üstesinden gelebilmek için
önceden öngörülemeyen ve
elimizde olmayan sebeplerden
kaynaklanan aksaklıklar için
müşteri, partner ve tedarikçilerimizden anlayış ve sabır
bekliyoruz. Yanı sıra konulan
kurallara harfiyen uyulmasını
rica ediyoruz.
Kamudan beklentimiz ise;
öncelikle çalıştığımız alanlarda
ve genelde Türkiye’de virüsün
yayılmasını engellemek için
her türlü önlemin alınması ve
daha önemlisi de uygulanması
için gerekli adımların eksiksiz atılmasıdır. Sektör olarak
da; yüksek işbirliği içinde, dış
ticaretin kolaylaştırılması ve
hızlanması yönünde adımlar
atılmasını beklemekteyiz.
Bu dönemde taşınan gönderilerin çoğunluğunun; maske,
dezenfektan, hastane ekipmanı
ve kıyafetleri, ecza tarzı sağlık
malzemeler ve yaşamsal gıda
maddeleri olduğunu görüyoruz.
Dünyada Ocak 2020 ülkemizde ise 16 Mart 2020 tarihinden
bu güne kadar özveri ile çalışan
hava kargo sektöründeki meslektaşlarıma çok büyük bir riski
göze alarak gösterdikleri kahramanlık için minnettarım.
Müşteri, partner, onların çatı
organizasyonları, STK’lar, paydaşlar, rakiplerimiz, sektör medyası kısaca hepimizin en kısa zamanda bu zorlu süreci ve günleri
atlatıp yüz yüze görüşeceğimiz
etkinliklerle dolu güzel günlerde
buluşmamızı diliyorum.”

A350 Lufthansa yolcu uçakları ile haftada 35 kargo seferi
ilave edilmiştir. Aynı zamanda
Avusturya’dan da Boeing 767
ve 777 yolcu uçakları ile haftalık 16 kargo seferi mevcut uçuşlara eklenmiştir. Ayrıca talep
doğrultusunda kargo kapasitelerinin çok kısıtlı olduğu yerlere farklı yolcu uçakları ile kargo
charter servisi sunabiliyoruz.
Türkiye de ise SunExpress filosundaki B737 yolcu uçaklarının kargo seferi için tahsisi
çalışmalarımızı
SunExpress
yönetimi ile sürdürüyoruz. En
kısa zamanda uçuş detaylarını
değerli müşteri ve partnerlerimizle paylaşacağımız bilgisini
buradan verebilirim.”

Hatipoğlu, “16 Mart 2020
tarihi itibariyle gerekli teknik
alt yapı sağlanarak Türkiye’deki satış organizasyonumuzu
evden çalışmaya yönlendirdik
ve müşterilerimize online hizmet veriyoruz.” diyerek, çalışma şekillerindeki değişikleri
şöyle özetledi:
“Covit-19 süreci atlatılıncaya kadar müşteri ziyaretlerimizi askıya aldık. Görüşmelerimizi online olarak yapıp satış
aktivitelerimizi aksatmamaya
çalışıyoruz. Havalimanı ofislerimizde de operasyonumuzu
aksatmayacak şekilde asgari çalışan sayısı bulundurup nöbet
sistemi uyguluyoruz.
Tüm çalışanlarımız ve ha-

hakkında bilgilendiriyor.
Konuyla ilgili konuşan
Mobil Oil Türk A.Ş. Genel
Müdürü Münci Bilgiç, Mobil
Delvac Express servislerinde
ağır vasıta sürücülerini yetkili
servis kalitesinde bir hizmet
anlayışıyla karşıladıklarını belirterek; “Mobil Delvac Express noktaları ile garanti kapsamından çıkan ağır vasıtaları
için, yetkili servis kalitesinde
bir hizmet anlayışı arayan
ticari araç sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam
ediyoruz. Ağır vasıta sürücüleri, en ağır yüklerde bile yüksek
performansıyla motoru koruyan Mobil Delvac yağlarıyla
araçlarını yeniliyorlar” açıklamalarında bulundu.

Renault’da Yönetim Kurulu Üyeleri
ve CEO Ücretleri Düşüyor
RENAULT yönetimi, Korona
virüsü salgınına karşı yönetici
ücretlerinde indirime gidiyor.
CEO ve yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkında yüzde
25 oranında indirim yapacak
olan Renault Yönetim Kurulu,
19 Haziran 2020’de yapılacak
genel kurulu, hissedarlara kar
payı dağıtımı teklif etmeme kararı da aldı.
Dünya genelinde yaşanan
krizin etkilerinin aşılması yönünde çaba gösteren grubun,
tüm paydaşlarına karşı sorumluluk anlayışı çerçevesinde,
Renault Yönetim Kurulu üye-
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Renault SA İcra Kurulu
Başkanı Clotilde Delbos
lerinin tamamı, ücretlerinin
düşürülmesine karar verdi.
Yönetim Kurulu Başkanı JeanDominique Senard, 2020 yılı i-

kinci çeyreği için ücretini en az
yüzde 25 düşürürken, yönetim
kurulu üyeleri de 2020 mali yılı
için huzur haklarının yüzde 25
oranında azaltılmasına oy birliğiyle karar verdiler.
Kesintilerden elde edilecek
tasarruf miktarı, 2 Nisan 2020
tarihinde imzalanan Dayanışma ve Gelecek Sözleşmesi kapsamında dayanışma fonuna
aktarılacak. Renault SA İcra
Kurulu Başkanlığını yürüten
Clotilde Delbos’un da 2020
yılının ikinci çeyreği için alacağı ücret, en az yüzde 25 oranında azaltıldı.

BORSA

Panpet Filosunu Iveco S-Way
Çekiciler İle Güçlendirdi
IVECO yetkili satıcısı Gülsoylar Kayseri Şeker Fabrikasının iştiraki olan Panpet
Taşımacılık’a satışını gerçekleştirdiği 5 adet S-WAY çekiciyi teslim etti.
5 adet Iveco S-WAY
AS440S51 TP çekicinin teslim edildiği törene, Panpet
Genel Müdürü-İnanç Kızılyazı, Panpet Ticaret Şefi Şenol Öğretir, Panpet Kademe
İkmal Sorumlusu Emre Doğan katılırken Iveco yetkili
satıcısı Gülsoylar’ı temsilen
şirket yönetim kurulu başkanı
Candan Gülsoy ve satış müdürü Doğan Şahin katıldılar.
510 BG güç, AS geniş ve

yüksek kabine sahip araçlar
aynı zamanda full donanım
paket ile teslim edildi.
“Panpet Petrol Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Kayseri Şeker
Fabrikası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olarak Kayseri’de kurulmuştur. Şirket’in ana faaliyet
konusu, yurtiçi ve yurtdışı karayolu nakliye hizmeti, akaryakıt ürünlerinin perakende
ve toptan satışı, şeker pancardan üretilmiş kristal şekerin
toptan yurtiçi satışı, hayvan
yemi olarak tüketilen melaslı
pelet kuru küspe üretimi, hafriyat yükleme, taşıma ve boşaltma işleridir. Sürekli olarak
taşımacılık filosunu yenileyen

Kayseri Şeker, Panpet çekici
filosunu her sene daha da genç
hale getirmektedir.
Törende söz alan Gülsoylar
yönetim kurulu başkanı Candan Gülsoy ise, Panpet’in Iveco
ile olan daha önceki olumlu deneyimlerinden yola çıkarak ter-

cihlerini tekrar Iveco’dan yana
kullanmalarından çok memnun olduğunu söyledi. Tören
sonrasında Iveco Kayseri Yetkili Satıcısı Gülsoylar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Candan Gülsoy Panpet yetkililerine plaket takdim etti.

Iveco Daily Teslimatları Devam Ediyor
IVECO yetkili satıcısı Genpar satışını gerçekleştirdiği
18 adet Daily’nin 10 adetini
ve 5 adet Daily Hi Matic’i
Avrupa’ya Hızlı Lojistik firmasına törenle teslim etti.
Iveco’nun İstanbul yetkili
satıcılarından Genpar Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 18
adet Daily 70C16 nın 10 adetini Kalde Klima’ya teslim etti.
Teslimat Genpar satış müdürü Bahri Üçüncü tarafın-

dan Kalde Klima yöneticisi
Aykut Ütüler’e yapıldı.
Genpar satış müdürü
Bahri Üçüncü araç teslimi
sırasında şunları söyledi: “Filosunda şu anda 14 adet Daily bulunan KaldeKlima’da
Iveco Daily araç sayısı bu
teslimat ile 24 adete ulaşmıştır, geri kalan 8 adeti de Nisan ayının ilk haftası teslim
edeceğiz, böylece araç sayısı
32 ye ulaşmış olacak. Tes-

lim ettiğimiz tüm araçalrın
finansmanı ise BNP tarafından sağlanmıştır, Kalde’ye
yine bizi tercih ettikleri için
teşekkür ediyorum.”
Aykut Ütüler ise konuşması sırasında Iveco’nun satış sonrası hizmetlerinden
de memnun olduklarını ve
tercihlerinde bunun da etkili
olduğunu ifade etti.
Teslim edilen Iveco Daily
araçlar 7,2 ton azami yük ağırlığa, 160 BG güce ve 3.750
mm dingil mesafesine sahip.
Genpar’dan 5 adet
Daily Hi Matic teslimatı
gerçekleştirdi
Iveco’nun İstanbul yetkili
satıcılarından Genpar Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 5 adet Daily Hi Matic’i
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Avrupa’ya Hızlı Lojistik firmasına törenle teslim etti.
Teslimat törenine Genpar
Satış Müdürü Bahri Üçüncü
ve Avrupa’ya Hızlı Lojistik
firma sahibi Mücahit Aydın
katıldılar. Firma Sahibi Mücahit Aydin tork konvertörlü otomatik şanzımana
sahip olan Daily Hi-Matic
araçlardan memnuniyetini
dile getirirken kardeş firma Savran’da filolarında13
adet Iveco Daily Hi Matic
araç bulunduğunu ve araçların performanslarından,
yakıt tüketimlerinden ve sorunsuzluğundan son derece
memnun olduklarını ve dolayısı ile tekrar tercihlerini
Daily Hi Matic’den yana kullandıklarını ifade etti.
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Tekirdağ ve
Silopi’nin Tercihi
Karsan Oldu
KARSAN, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 27
adet Atak otobüs, Şırnak
Silopi Belediyesi’ne ise 10
adet Jest+ aracı teslim etti.
Karsan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda
gerçekleştirilen
teslimat
törenine Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, Genel Sekreter Fatih Ünsal, Ulaşım
Daire Başkanı Erdin Eral,
Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge Satış
Yöneticisi Celal Yalnız, Satış Sonrası Hizmetler Bölge
Yöneticisi Kemal Sibilik ve
belediye çalışanları katılım
gösterdi. Başkan Kadir Albayrak, törendeki konuşmasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sakinleri için
konforlu, engelli uyumlu ve
güvenilir bir marka tercih
ettiklerini vurguladı.
Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma
çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen kentlerin tercihi olmayı
sürdürüyor. Karsan, son
olarak 8 metre otobüs sınıfının en önemli modelleri
arasında yer alan ikinci jenerasyon Atak otobüslerinden Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi’ne 27 adet teslim
etti.Teslimat törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak,
Belediye Genel Sekreter
Fatih Ünsal, Ulaşım Daire
Başkanı Erdin Eral, Karsan
Satış Müdürü Adem Ali
Metin, Bölge Satış Yöneticisi Celal Yalnız, Satış Sonrası
Hizmetler Bölge Yöneticisi
Kemal Sibilik ile belediye
çalışanları katılım gösterdi.
Tekirdağ
Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, törendeki konuşmasında Süleymanpaşa
ilçesinde ulaşımda yeni bir
dönem başladığını, kent
sakinleri için konforlu, engelsiz, herkes için erişilebilir ve güvenilir bir marka
tercih ettiklerini vurguladı.

Karsan adına konuyu değerlendiren Karsan Ticari
İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu,
8 metre sınıfını yaratarak
herkese öncü olan Atak’ın;
tecrübesi, sağlamlığı ve tasarrufunun
yanındayeni
görünümüyle müşterilerin
tercihi olmaya devam ettiğini ifade etti.
Kent içi toplu taşımada maksimum verimliliğe
odaklanan Karsan Atak,
yepyenidış tasarımı ve
LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm ortaya
koyarken,üstün teknolojiyle donatılmış yeni sürücü
kabiniyle konforda çıtayı
daha yükseğe taşıyor. Üç
parçadan oluşan ön tamponuyla servis maliyetlerini
düşüren Atak’ta; Şasi Yana Yatma özelliği, engelli
rampası, ve USB girişleri de
yolcuların hayatını kolaylaştırıyor. Yeni Atak’ın 4.5
litrelik FPT NEF4 turbo
dizel motoru ise 186 HP
güç ve 680 Nm tork sunan
yapısıyla performansından
ödün vermiyor. Euro VI
emisyon seviyesine sahip
motor, çevrecilikte de son
teknolojiyi kullanıcılarına
sunmaya özen gösteriyor.
Karsan, Şırnak Silopi Belediyesi bünyesinde hizmet
vermek üzere 10 adet Jest+
araç teslimatı gerçekleştirdi.
Teslimat töreninde konuşma yapan Karsan Ticari
İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu,
“Türkiye’nin batısından
doğusuna birbirinden farklı
iklim ve coğrafi koşullarda Jest+ araçlarımız sahip
olduğu kompakt yapısı ve
konfor özellikleri ile şehirlerin ulaşımına pozitif katkı
sağlamaktadır. Sürdürülebilir ulaştırma çözümleri
sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken, tüm dünyayı etkileyen salgını en kısa zamanda
atlatıp tekrar sağlıklı günlere kavuşmamızı temenni ederim” ifadelerini kullandı.

LOJİSTİK

Kimya Sektörünün Mart Ayı İhracatı Arttı
İSTANBUL Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü
ihracatı 2020 yılı Mart ayında
1 milyar 557 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kimya ihracatı geçen senenin Mart ayına
göre yüzde 15,6 azalırken, bu
yıl Şubat ayına göre yüzde 3
arttı. Sektörün üç aylık ihracatı ise 4 milyar 771 milyon
dolara ulaştı.
Sektörün Mart ayında en
çok ihracat yaptığı ülke ise
104 milyon 999 bin dolarlık
ihracat ile Hollanda oldu.
Hollanda’yı takip eden ABD,
83 milyon 255 bin dolar ihracat ile ikinci sırada yer alırİKMİB Başkanı Adil Pelister

ken, Almanya 79 milyon 230
bin dolar ihracat ile üçüncü
sırada yer aldı.
Mart ayı kimya sektörü
ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Pelister, “Tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs salgınının
etkisini kimya sektörümüzde
de görüyoruz. Mart ayında 1
milyar 557 milyon dolarlık
kimya ihracatı gerçekleştirirken üç aylık kimya ihracatımız ise 4 milyar 771 milyon
dolara ulaştı. Geçen seneye
göre yüzde 15,6’lık bir azalma
olurken bu yıl bir önceki aya
baktığımızda yüzde 3’lük bir
artış görüyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı durdurmuyoruz ve Ticaret Bakanlığımızın önerileri
doğrultusunda farklı lojistik
kanallarımızı
kullanmaya
çalışıyoruz. Özellikle bu süreçte demiryolu, hava kargo
taşımacılığı ve denizyolu daha fazla öne çıkıyor. Karayollarında ise temassız ticaret

2020 Aylık Bazda Kimya İhracatı
AY
OCAK
ŞUBAT
MART

2019 DEĞER ($)

2020 DEĞER ($)

FARK

1.541.013.096,05
1.646.217.599,10
1.844.949.435,52

1.646.217.599,10
1.844.949.435,52
1.557.198.498,10

% 10,32
% -8,03
% -15,60

yapılıyor. Bu kritik dönemde
önemli olan öncelikle insan
sağlığı ve ülkemizin ihtiyaçları. Biz de İKMİB olarak bu
doğrultuda hareket ediyoruz.
Türkiye’nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya
sektörünün birliği İKMİB olarak elimizi taşın altına koyduk ve çatı kuruluşumuz Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin

başlattığı üretim seferberliği
kapsamında 100 bin litre dezenfektanı TİM adına Sağlık
Bakanlığımıza, hastanelerimize ve Türk Kızılayı’na teslim ettik. PAGDER iş birliği
ile İKMİB olarak 100 bin
adet sağlık siperini de Sağlık
Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Böyle dönemlerde milli
dayanışmanın önemine ina-

nıyoruz. Bu süreç bittiğinde
kayıplarımızı telafi etmek ve
ihracatımızı artırmak için daha çok çalışacağız. Ülkemizin
ekonomisinin gelişmesi için
kimya sektörü olarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz” dedi.
Mart ayında en fazla ihracat
yapılan ülke Hollanda oldu
Hollanda, Mart ayında en
çok ihracat yapılan ülke oldu. Mart ayında Hollanda’yı
takip eden ilk onda yer alan
diğer ülkeler ise ABD, Almanya, Ukrayna, İspanya,
Romanya, İngiltere, İsrail,
İtalya ve Mısır oldu.
Hollanda’ya yapılan kimya
ihracatı 2020 yılı Mart ayında 104 milyon 999 bin dolar
olarak gerçekleşti. Mart ayında Hollanda’ya en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
ürünleri, plastikler ve mamulleri, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, kauçuk, kauçuk
eşya, anorganik kimyasallar,
muhtelif kimyasal maddeler
ve yıkama müstahzarları ihraç edildi.
2020 yılı Ocak-Mart ola-

rak üç aylık dönemde en çok
kimya ihracatı yapılan ülkeler
ise sırasıyla Hollanda, İtalya,
Almanya, Irak, ABD, Belçika,
İspanya, Mısır, İngiltere ve İsrail olarak ilk onda yer aldı.
Mart ayında en çok
‘plastikler ve mamulleri’
ihracatı gerçekleştirildi
Mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün
gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 514 milyon
596 bin 563 dolarla kimya
ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 341 milyon
688 bin 677 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve ürünler yer alırken,
anorganik kimyasallar ihracatı 131 milyon 939 bin 440
dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer
sektörler ise; ‘uçucu yağlar,
kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık
ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘boya, vernik,
mürekkep ve müstahzarları’,
‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.

ARED Sağlık Çalışanları İçin
Koronavirüs Kalkanı Üretti
AÇIKHAVA ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), tüm dünyayla birlikte
Türkiye’yi de etkisi altına
alan Koronavirüs (Covid-19)
salgınında sağlık çalışanlarını
operasyon sırasında virüsten
koruyacak Koronavirüs Ventilasyon Siperi üretimi yaparak Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelere bağışladı.
Ventilasyon Siperleri, sağlık ekipleri tarafından Koronavirüslü hastaları entübe
ederken kullanılmak üzere
geliştirildi. Sağlık çalışanları
için en büyük risk entübasyon yani solunum cihazına
bağlama işlemlerinde yaşa-

ARED Başkanı
Ahmet Özdemirel

nıyor. Entübasyon işlemi
sırasında sağlık çalışanlarını
korumak için Koronavirüs
Ventilasyon Siperi kullanılıyor. Söz konusu işlem sıra-

sında çalışanlar virüs taşıyan
hastaya bir kutunun arkasından özel eldivenlerle müdahale edebiliyor.
75 hastaneye
gönderiliyor
Konuyla ilgili açıklama yapan ARED Başkanı Ahmet
Özdemirel, şunları söyledi:
“Ülkemizin
Koronavirüs
ile mücadelesinde büyük bir
emek göstererek mesai harcayan sağlık çalışanlarımızın
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için harekete geçtik ve
onları operasyon sırasında
virüsten koruyacak Koronavirüs Ventilasyon Siperi
üretimlerini, tedarikçi ve

üretici üyelerimizin destekleriyle başlattık. Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle, Türkiye’nin
dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından birebir toplanmış olan talepler dahilinde
üretilmeye ve sevk edilmeye
başlandı. Üyelerimiz ve destekçilerimizle güçlendiğimizi, fayda üretebildiğimizi, imkanı olan herkesi bu harekete
davet ettiğimizi bir kez daha
belirtmek isterim.”
Açıkhava ve Endüstriyel

Reklamcılar Derneği (ARED), Türkiye’de 9 milyar
dolarlık büyüklük ile 125

bin kişiye istihdam sağlayan
endüstriyel reklamcılık sektörünü temsil ediyor.

PAGDER Sağlık Çalışanları İçin 1 Milyon Siper Üretti
COVID-19 salgınının ülkemizde görülmesi ile artan
koruyucu siper ihtiyacını karşılamak için “Sağlık Siperi”
projesini başlattıklarını belirten PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün: “Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden
bizler için çalışırken kendileri de hastalık riski ile karşı
karşıya kalıyor. Bu noktada
siper, maske, eldiven, önlük
gibi koruyucu sarf malzemelerine olan ihtiyaçta mevcut

kapasitenin çok üstünde
seyretmeye başladı. Derneğimiz kuruluşundan bu yana
ülkemizin karşılaştığı her
zorlukta olduğu gibi burada
da toplum menfaati için bu
projeyi geliştirmiştir. Proje
kapsamında üretilen siperler
ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmak üzere
ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir. Bu
koruyucu ekipman sayesinde
sağlık çalışanlarımızın enfek-

siyon riski önemli ölçüde aşağı çekilmiş olacak” dedi.
Proje kapsamında üretim
hızını arttırmak adına gerekli
makine ve ekipman yatırımının gerçekleştirildiğini belirten Selçuk Gülsün: “Proje
fikri ortaya çıktıktan sonra
üyelerimizden Beno Plastik
ve Özge Plastik’in özverili
çalışmaları ile hızla üretim
aşamasına gelindi. 1 haftadan
daha kısa bir sürede tüm yatırım hayata geçirilerek üreti-

me hazır hale gelindi. Sağlık
çalışanlarımızın ihtiyaçlarını
mümkün olan en kısa sürede
karşılayabilmek adına 7/24
esasına göre planlanan üretim
kapsamında iki ayrı tesiste
üretilen siper parçalarının
montajı tamamlanarak Sağlık
Bakanlığı’na teslim ediliyor.
PAGDER’in ilk etapta bir
milyon sağlık çalışanına bir
milyon sağlık siperi hedefiyle
başlattığı projeye sektörden
ve toplumdan da yoğun bir
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talep var. Önümüzdeki süreçte Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda üretim
kapasitemizi arttırmak üzere
çalışmalarımız devam ediyor.”
Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerek özel sektörün
projeye destek olmak için yoğun bir talebi olduğunu dile
getiren Gülsün: “Projeyi baş-

latmamızla birlikte İKMİBİstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği’nden 100 bin sağlık siperi için destek geldi. Benzer
şekilde plastik sektöründe faaliyet gösteren birçok firma bu
zor dönemde elini taşın altına
koyarak projemize desteğini açıkladı. Salgın bitene ve bu zor
dönem atlatılana kadar sağlık
çalışanlarımızın siper ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

OTOMOTİV

Ocak-Mart Döneminde Üretim
Yüzde 6, İhracat Yüzde 14 Azaldı
OTOMOTIV Sanayii Derneği
(OSD), sektörün birinci çeyrek verilerini açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilk etkilerini de ortaya koyan rapora göre,
Mart ayında toplam üretim 103 bin
350 adet seviyesinde kaldı. Üç aylık
verilere bakıldığında, Ocak-Mart
döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde

6 azalarak 341 bin 136 adet, otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 235
bin 199 adet oldu. Traktör üretimi
dikkate alındığında, ilk çeyrekte

348 bin 589 adet araç üretildi. Aynı
dönemde, toplam ihracat bir önceki
yıla göre adet bazında yüzde 14 azalarak 276 bin 348 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 9
oranında azalarak 191 bin 608 adet
olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Türkiye otomotiv sanayii, ilk çeyrekte toplam 7
milyar dolarlık ihracat gerçekleşti-

rerek yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.
Pazar 51 bin 588 adette kaldı
Türkiye otomotiv pazarı, bu yılın
ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı

dönemine göre yüzde 41 artış kaydetti
ve 128 bin 674 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 45 arttı
ve 99 bin 630 adet olarak gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 15, hafif ticari araç
pazarı yüzde 35, ağır ticari araç pazarı
yüzde 45, otomobil pazarı ise yüzde 5
oranında daraldı. İç pazarda ithal araç
paylarına bakıldığında da, Ocak-Mart
döneminde otomobil pazarında ithal
araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal
araç payı yüzde 44 oldu. Covid-19
salgını, Mart ayının ikinci yarısından
itibaren otomotiv pazarını da etkiledi
ve toplam pazar Mart ayında 51 bin
588 adet seviyesinde kaldı.
2020 yılının ilk çeyreğinde, toplam
ihracat bir önceki yılın aynı dönemine
göre adet bazında yüzde 14 azalarak,
276 bin 348 adet olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde
9 oranında azalarak 191 bin 608 adet
olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde
23 oranında azaldı. Traktör ihracatı
ise, 2019 yılının aynı dönemine göre
yüzde 3 azalarak 3 bin 643 adet oldu.
Covid-19 salgınının etkileri ihracatta
da görüldü. Şubat 2020’de 102 bin
615 adet olan toplam otomotiv ihracatı, Mart ayında 83 bin 771 adet olarak
gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv
sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak-Mart
döneminde toplam Türkiye ihracatından aldığı yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.
2020 yılı Ocak-Mart döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar
bazında yüzde 10, Euro bazında ise
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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OLARAK, İLAÇTAN TIBBİ MALZEMELERE KADAR SAĞLIK GÖNDERİLERİNİZİ
SOĞUK ZİNCİRİ BOZMADAN GÜVENLE TAŞIYORUZ.
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Yaklaşık 185 ülkede görünen Covid-19 (koronavirüs)
pandemisi, küresel ticaretin
ciddi oranda yavaşlamasına
neden oldu. Demiryolları dışında tüm ulaşım modlarının
yük hacimleri düşerken, navlunlarda yüzde 40’a varan artışlar yaşandı. Devletler açıkladıkları destek paketleriyle
şirketlerini ve sektörlerini korumaya çalışırken, Türkiye’nin
de destek paketinde lojistiği
öncelikli sektörler arasına alması, sektörü umutlandırdı.

