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eve taşındı.
Tüketiciler ihtiyaçlarının 

büyük bölümünü e-ticaret 
platformları üzerinden karşı-
lamaya başladı. Bu dönem içe-
risinde AVM’ler ve cadde ma-
ğazaları da kepenk kapatırken, 
markalar operasyonlarının 

DÜNYAYI saran virüs salgı-
nında kargo sektörü çalışanla-
rı, sağlık emekçileri ile birlikte 
potansiyel risk taşıyan gruplar 
arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Koronavirüsün hızla yayıl-
ması ile alınan önlemler kap-
samında artık günlük hayat 
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büyük bölümünü e-ticarete 
kaydırdı. Dijital platformlarla 
üzerindeki trafik yoğunluğu 
katlanarak artarken buradaki 
talep artışına cevap vermek 
isteyen çok sayıda marka ise 
kapalı olan AVM’lerdeki ü-
rünlerini e-ticaret depolarına 
taşımaya başladı.

Salgın alışkanlıkları değiş-
tirmeye başladı ve bu döne-
minde kazanılan alışkanlık-
lar, hayatın geri kalanında bir 
gerçek olarak devam edecek. 
Uzmanlar; salgın sonrasında 
da uzun bir süre insanların 
eskisi kadar birbirlerine yakın 
yaşamayacaklarını savunuyor. 

KORONA salgını sürecin-
de ile alt üst olan üretim ve 
tedarik süreçleri, her sektörü 
farklı etkiliyor.Bazı sektör-
lerde üretim daralırken bazı 
sektörlerde ise üretim durdu.
Sağlık malzemelerinin üreti-
mi ve taşınması ana gündem 
konusu olurken, bu süreç, lo-
jistiğini iyi yöneten ülkelerin 
de virüse karşı mücadelede ö-
ne çıktığını herkese gösterdi.

TİM, ticaretin yönünü çiz-
mek hedefiyle büyükelçilerle 
düzenlediği “TİM Export 
Talks” online panellerinin i-
kincisi Türkiye Cumhuriyeti 
Hollanda Büyükelçisi Şaban 
Dişli ile gerçekleştirildi.

TÜRKİYE özelinde yaz ayları-
nın fuarlar açısından ölü sezon 
olarak görülmesi, salgının ise 
ülkemize geç gelmesi sayesinde 
yılın ilk çeyreğindeki fuarların 
önemli bir bölümü gerçekleşti-
rilmiş oldu. Buna rağmen çok 
sayıda iptal ve tarih erteleme-
leri de yaşandı. Bu dönemde 
110 fuar ertelenirken 26 Mart 
tarihi itibariyle Mart-Haziran 
döneminde yapılması planla-
nan 16 fuar da iptal edildi. 
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KORONAVİRÜS (Co-
vid-19) salgını tüm sektör-
leri derinden etkilemesine 
karşın otomotiv satış sonrası 
pazarında çarklar durmadı.

OSS ikinci anket çalış-
ması da sektördeki tabloyu 
ortaya koyuyor. Ankete 
göre; sektördeki evden ça-
lışma oranı yüzde 48’den 
yüzde 55’e yükselirken, 
Kısa Çalışma Ödeneği’ne 
başvurma oranı da yüzde 
61’e çıktı. Üyeler arasında 
üretim gerçekleştirenlerin 
üretime devam etme ora-
nı ise yüzde 76’dan yüzde 
82’ye yükseldi. 
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Üzerinden 
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Tedarik Zincirleri Ayakta 
Kalma Savaşı Veriyor
KİMYA sektöründe üretim 
yapan Coventya Kimya San. 
Tic. A.Ş Genel Müdürü Fi-
rat Korkunç, salgının kimya 
sektörü üzerindeki lojistik 
etkilerini KargoHaber Der-
gisi için değerlendirdi. 

Firat Korkunç, “Lojistik, 
virüsten en fazla etkilenen 
sektörlerin başında gelmek-
te ve tedarik zincirleri daha 
önce benzeri görülmemiş 

Çarklar 
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Durmadı
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Kargo Sektörü 
Önlemlerini Aldı 
Hizmete Devam Ediyor

bir krize karşı ayakta kalma 
mücadelesi vermekte. lojis-
tik sektörü sınırların kapan-
ması, uçuşların iptal edilme-
si, personellere uygulanan 
karantinalar ve gümrükler-
de uygulanan sıkılaştırılmış 
kontroller sebebiyle oluşan 
hantallıktan dolayı, normal 
işleyişinin çok gerisinde kal-
mış durumda” dedi.
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GLOBAL ekonomi giderek daha 
karamsar bir görünüme bürünür-
ken IRU, hükümetleri daha geniş 
finansal ve sosyal iyileşmeye katkı 
sağlayabilmeleri için karayolu taşı-
macılığı operatörlerini destekleme 
çabalarını artırmaya çağırdı.

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre, 
2020’de küresel ekonomi yüzde 8’e 
varan oranda keskin bir daralma ile 

IRU, Karayolu Taşımacıları İçin
Acil Destek Çağrısında Bulundu

milyondan fazla şirket üzerindeki 
etkisinin boyutunu ortaya koyuyor. 
Giyim, çiçek, otomotiv parçaları ve 
inşaat malzemeleri gibi bazı yük seg-
mentlerinin onda biri oranına kadar 
azalması ile birlikte, mal taşımacılığı 
operatörlerinin gelirleri karantina 
döneminde yüzde 40’a kadar düştü.

“Küresel bir krizden
küresel kurtulma için 

küresel çözümlere ihtiyaç vardır”
“Tüm dünyada milyonlarca kü-

çük ve orta ölçekli firma dahil ol-
mak üzere ticari karayolu taşımacı-
lığı firmaları mücadele ediyor. En 
acil sorunları likidite ve çoğu iflasın 
eşiğinde. Finansal zorlukların en az 
2022’ye kadar devam etmesi bekle-
niyor,” diyen IRU Genel Sekreteri 
Umberto de Pretto, nakliye şirketle-
rinin nitelikli güvenlik ve operasyon 
becerilerine gereksinim duydukları 
için birdenbire açılamayacağını söy-
ledi ve operatörlerin iflas etmesinin 
tüm ekonominin toparlanmasının 
yanı sıra istikrarlı bir sosyal ve top-
lumsal etkileşime dönüş sürecini de 
riske atacağını belirtti.

IRU’nun Avrupa, Asya ve Ame-
rika’daki ulaştırma operatörlerin-
den elde ettiği bulgular da önemli 
operasyonel engeller bulunduğunu 
gösteriyor. Mal taşımacılığında, 
bunlar şoförlerin çalışmasını, sı-
nırlardaki tıkanıklığı ve yükleme 
ve boşaltma noktalarındaki gecik-
meleri önleyen yasal kısıtlamalar. 
Yolcu taşıma firmaları, mobilite 
hizmetlerinin kapatılmasını, toplu 
taşıma araçlarına sosyal mesafe an-
lamında güven duyulmamasına, ek 
sağlık ve güvenlik önlemlerinin ma-
liyetleri üzerine yoğunlaşıyor.

IRU bu nedenle hükümetler, 
uluslararası kuruluşlar ve banka-
lar için; karayolu taşımacılık iş-
letmecilerinin iyileşme çabalarını 
güdüleyebilmeleri adına işlerini 
sürdürmeleri, tedarik ve mobilite 
zincirlerindeki çalışmaların verimli 
şekilde devamı için kısa vadeli ön-
lemler listesi hazırladı.

Bu önlemlerin, operatörlerin 
kafasını karıştırmamak ve rekabet-
çi, verimli bir ulaşım ortamı sağla-
mak için ülkeler ve ticaret blokları 
arasında koordine edilmesi tavsiye 
ediliyor. Umberto de Pretto, “Sürü-
cüler her yerde süpermarketlere ve 
hastanelere yiyecek, ilaç ve önemli 
çalışanları taşımak için kendi sağ-
lıklarını riske attılar. Artık Covid-
19’un ardından küresel ekonomik 
iyileşmeyi sağlayabilmesi için  en-
düstrinin kendisinin yardıma ihti-
yacı var, ” şeklinde açıklama yaptı.

karşı karşıya kalırken küresel tica-
retin de üçte bir oranında azalacağı 
tahmin ediliyor. 

Karayolu taşımacılığı hizmetleri, 
tüm intermodal tedarik zincirle-
ri ve hareketlilik ağlarının temeli 
olarak tüm ekonomik faaliyetleri 
desteklemektedir. Ancak yeni bul-
gular, salgının dünya çapında kara-
yolu taşımacılığı hizmeti veren 3,5 
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UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ 
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan 
kaplama, özelleştirilebilir radyatör ızgarası ve iç-dış dikiz aynalar, sadece 
geliştirilmiş ayrıntılar... Euro 6 Step D motor ve uyarlanabilir Eco Hız 
Kontrol sistemi ile donatılan T High  2020 çekiciler, uzun yolda maksimum 
sürüş konforu sunuyor.
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TIR Şoförlerine Yurtdışı Çıkış Yasağı Kalkıyor 

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, u-
luslararası ticarette yük taşımacılığına 
ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak tüm dün-
yayı etkisi altına alan Covid-19 pan-
demisine yönelik Sağlık ve İçişleri 
bakanlıkları ile koordinasyon halinde 
gümrük kapılarında önemli tedbir-
lerin alındığını belirten Pekcan, dış 
ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle 
devamının sağlanması için de gerekli 
çalışmaların yapıldığını aktardı.

Pekcan, uluslararası yük taşımacılığı 
kapsamında birçok önemli düzenleme 
yapıldığını, bunlara ilaveten Covid-19 
ile mücadelede gelinen aşama dikkate 
alınarak, ihracat sevkiyatlarının olum-
suz yönde etkilenmemesi, tedarik zin-
cirinin zarar görmemesi ve taşımacılık 
sektörünün etkin bir şekilde çalışabil-
mesi amacıyla İçişleri, Sağlık, Ulaştır-
ma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıkla-
rıyla eş güdüm içinde önemli bir adım 
daha atıldığını kaydetti.

Alınan kararın önemine dikkati 
çeken Pekcan, “Uluslararası tica-
ri taşımacılık kapsamında İran ve 
Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar 
hariç olmak üzere, Türk şoförlerin 
Türkiye’ye girişlerinde, Sağlık Ba-
kanlığı birimlerince yapılan muayene 
sonrasında Covid-19’a ilişkin herhan-
gi bir semptom tespit edilmemesi ve 
her türlü sağlık tedbirlerinin alınması 
koşuluyla 14 günlük karantina süresi-
ni beklemeden tekrar yurt dışına çıkış 
yapabilmelerine izin verilecek.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Covid-19 semptomu görülen
yabancı şoförlere izin verilmeyecek

Ülke dışına çıkmayacak Türk şoför-
lerin, daha önceki uygulamada olduğu 
gibi 14 günlük karantina süresini evle-
rinde tamamlamaları gerektiğini vur-
gulayan Pekcan, şu ifadeleri kullandı: 
“Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin 
herhangi bir semptom tespit edilme-
yen yabancı uyruklu şoförlere 72 saat 
kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç 
şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasın-
da herhangi bir semptom tespit edil-
memesi ve her türlü sağlık tedbirlerine 
uymaları koşuluyla Türkiye’ye girişle-
rini takip eden 72 saat içinde ülkemiz-
den tekrar çıkış yapmalarını taahhüt 
etmeleri halinde, 14 günlük karan-
tina süresi uygulanmadan yüklerini 
bırakmaları için ülke içine girişlerine 
izin verilmiştir. Ülkemize giriş yapan 
araçlar yine dezenfeksiyon işlemine ta-
bi tutulacak, Türk ve yabancı şoförler 
için ilgili valilik veya kaymakamlıklar 
tarafından gerekli her türlü sağlık ve 
güvenlik tedbirleri alınacak. Covid-19 
semptomları görülen yabancı şoförle-
rin yurt içine girişlerine kesinlikle izin 
verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili 
sağlık müdürlüklerine bildirim yapıla-
rak karantina/tedavi altına alınmaları 
sağlanacaktır.”

Bazı araçlar ile şoförlerin girişinin 
ayrı önem taşıdığına işaret eden Pek-
can, “Türkiye açısından aciliyet arz 
eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda mad-
deleri taşıyan araçların girişlerine ön-
celik verilecek.” bilgisini paylaştı. 

Pekcan, fedakarca Covid-19 ile 

mücadele eden sağlık çalışanlarına, 
Türkiye’nin güvenliğinin, toplumsal 
ihtiyaçlarının temini, tedarik zinciri-
nin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için büyük bir özveriyle 7/24 çalışan 
gümrük personeline ve nakliyecilere 
de teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Pekcan, Covid-19 semptomu taşımayan Türk şoförlerin, İran ve Irak 
sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç, 14 günlük karantina süresini beklemeden 
tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesi izin verileceğini bildirdi.   



arasında entegre lojistik hiz-
metler sunan Intermax Logis-
tics, Almanya’daki deposuyla 
Türk şirketlere destek olu-
yor. Koronavirüs salgını ne-
deniyle uluslararası ticaretin 

yavaşladığına dikkat çeken 
Intermax Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çeli-
kel, Almanya’daki depoların-
da Türk şirketlere ihtiyaçları 
konusunda öncelik verdikle-
rini açıkladı. 

Özellikle salgın nede-
niyle taşınamayan, teslim 
edilemeyen veya gecikmeye 
uğrayan yüklerin depolama 

TÜM dünyayı etkisi altı-
na alan Koronavirüs (Co-
vid-19) salgını, uluslararası 
ticareti de olumsuz etkiledi. 
Birçok Avrupa ülkesi, kendi 
sınırlarından geçen sürücü-
lere karantina zorunluluğu 
getirdi. Taşıma operasyon-
larını sorunsuz sürdürmek 
isteyen lojistik şirketleri de 

KORONAVİRÜS salgını 
nedeniyle yavaşlayan uluslara-
rası ticaret, depolamaya olan 
ihtiyacı artırdı. İthalat ya da 
ihracat için hazır olan yük, 
teslim alacak şirketin üretime 
ara vermesi ya da taşımacılığın 
bu dönemde yavaş olması ne-
deniyle arada kaldı. Özellikle 
Türkiye ile yoğun ticareti olan 
Avrupa ülkelerindeki depolar 
yoğun talep görüyor. Türkiye 
merkezli lojistik şirketi Inter-
max Logistics, Almanya’da 
bulunan depolama tesisle-
rinde Türk şirketlere öncelik 
verdiğini açıkladı. 

Türkiye ile Avrupa ülkeleri 

ihtiyacı olduğunu aktaran 
Çelikel; “Teslimatın yapıla-
cağı işletmenin, fabrikanın 
tedbir için bir süre kapalı 
olması gibi durumlarla kar-
şılaşabiliyoruz. Bu nedenle 
yüklerin herhangi bir za-
rar görmeden depolanması 
gerekiyor. Uygun koşullar 
oluştuğunda teslimata ha-
zır olması için tüm yükleri 
özenle depoluyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

Mannheim’deki ana depola-
rının haricinde, Almanya’nın 
farklı bölgelerinde de anlaş-
malı depoları bulunduğunu 
söyleyen Çelikel, “Bu depola-
rımızda gıda, tekstil, otomo-
tiv, kimyasal ürünleri depola-
yabiliyoruz.” diye konuştu. 

Taşıma operasyonlarında 
olduğu gibi depolama faali-
yetlerinde de Koronavirüs 
salgınına karşı tüm önlemleri 
aldıklarını dile getiren Çeli-
kel, tüm çalışanların ve tüm 
yüklerin sağlıklı kalması adı-
na titizlikle çalıştıklarını söz-
lerine ekledi.

intermodal taşıma türlerine 
yoğunlaştı. 

Türkiye ile Avrupa ülkele-
ri arasında lojistik hizmetleri 
sunan ISD Logistics, Korona-
virüs salgını öncesinde yoğun 
olarak gerçekleştirdiği kara-
yolu taşımalarını bu süreçte 
yarıya düşürerek, intermodal 
taşımalarını 5 kat artırdı. 
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Trump ve Boris başta olmak üzere gü-

cünü gösterme yöntemi olarak ‘delilik’ 

yapan bazı devlet adamları, bir ölçüde 

kuyruğu kıstı. Aynılarından başka ül-

kelerde yok mu? Elbette var. ‘Ben daha 

uzağa giderim’ diyen bazı liderler, saç-

malıkta yeni yeni icatlar çıkartıyorlar. 

Mesela Türkmenistan’da ‘Korona’ demek 

bile yasak. Salgının ilk zamanlarındaki 

İran ve kısmen Brezilya gibi ayrı telden 

çalanlar da var ama sanki onlarınki bi-

raz da çaresizlikten üretilmiş saçmalık-

lar gibi duruyor. 

Korona; kitlelere, aynı anda aynı 

şeyi yapmayı öğretiyor. Özellikle geri 

kalmış toplumlar, parçalanmış toplum-

lardır. İbadet dışında; hayata, yaşama, 

üretime ilişkin durumlarda birlikte ha-

reket edemezler. 1 metrelik 20 kuyu ye-

rine 20 metrelik 1 kuyu örneği bu tür 

toplamların davranışını en etkili yoldan 

anlatıyor. İşte bugünlerde korona bunu 

değiştiriyor...

Korona sadece mevcut sağlık, sosyal 

ve ekonomik düzeni etkilemedi, politik 

düzeni de kökünden etkileyecek. Yaşa-

nan deneyimler açıklık ve şeffaflığın 

güven duygusunu nasıl beslediğini, de-

dikodu kazanı gibi kullanılan internet 

çöplüğünde kaybolmayı nasıl önlediğini 

ortaya koyuyor. Toplumlar aynı zaman-

da yerel yönetimlerin önemini, birlikte 

karar almanın gücü ve otoriter sistem-

lerin çözümlerinin bir illüzyondan ileri 

gitmediğini görüyor. Wuhan’a hapse-

dilmeye çalışılan korona bütün dünyayı 

gezerken halk evlerine kapatıldı. İnsan-

lar birlikte alınmayan bir kararı uygula-

mamakta direndi. Hindistan’da sopalar-

la kovalanan vatandaş ne olduğundan 

bile habersiz... 

Salgın bir yandan insanları aynı 

hedefe doğru birlikte hareket etmeye 

yönlendirirken, doğru bilgilendirme ve 

yönlendirmeden yoksun kesimleri de ay-

kırılıklara itebiliyor. Uygulanmaya çalı-

şılan ‘akla’ ortak olmayınca, uymuyor 

işte. Ortaya çıktı ki; açıklık ve ortak akıl, 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

geleceğe bakarken en çok başvurulacak 

şeyler olmalıdır. 

Evlerine kapanan ‘aile’nin, kapita-

list toplum inşasının en önemli yapı 

taşını oluşturduğunu, sahiplenmenin 

başlayıp, biriktirmenin ilk tohumla-

rının atıldığı birimin aile olduğunu 

unutmamalıyız. Burada yaşanacak 

olan kaçınılmaz değişim, yenilmiş gibi 

görülecek olan virüsün belki de en bü-

yük ‘kazanımı’ olacaktır. Tüm dünyanın 

ortak yaşadığı böylesine bir salgının, 

aileden sınıfsal kökenlere doğru bir de-

ğişim yaratması beklenmelidir. 

Her şeyi sorgulatan virüsün; ‘top-

lu korunma, hep birlikte hijyen, tek tek 

ama birlikte, kalabalıkta tek başına’ gibi 

çoğaltabileceğimiz tüm durum ve pozis-

yonlarından sonra toplumun elinde kalan 

tek gerçek; ‘en büyük sorunu ancak bir-

likte çözeriz’ bilinci olacaktır. Bu, sosyal 

olduğu kadar politik davranışlara da etki 

edecektir. Kimse kendi sorununun çözü-

münü bir başkasından beklemeyecek. 

Tarihte yaşanan büyük salgınlar, göç-

ler, savaşlar sonrasında toplumlar geç-

mişlerinden, geçmiş alışkanlık ve yaşayış 

biçimlerinden kopmuşlardır. Bu çaptaki 

bir dalga; tüm insanlığı nasıl bir dünya-

da yaşamak istediğini tekrardan düşün-

meye zorlayacaktır.  

İnsanlık şimdiki ağır yük ve sorum-

luluklarıyla birlikte yürümeye çalışabilir 

elbette. Ya da hafiflettiği yaşam alışkan-

lıklarıyla yeni bir kulvara girer ve ‘ruhu-

nu geride bırakmadan’ yürür. 

Yapılar Parçalanıyor

BAKIŞKorona Sonrası Avrupa’da 
Depolama İhtiyacı Arttı

Koronavirüs
İntermodal 
Taşımalarını
5 Kat Artırdı
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
sınır kapılarında, gümrüklerde ve transit ülke 
geçişlerinde yaşanan yavaşlamalar uluslararası 
karayolu taşımalarını da etkilendi. ISD Logistics 
bu süreçte intermodal taşımalarını 5 kat 
artırarak, ihracatçıları Avrupa’ya demiryolu-
karayolu kombinasyonu ile ulaştırıyor. 

Ticaretin aksamaması 
gerekiyor 

Bu dönemde ticaretin ak-
samamasının daha da önemli 
olduğuna dikkat çeken ISD 
Logistics’in CEO’su Korkut 
Koray Yalça, “Özellikle gıda 
ürünleri ve temizlik/hijyen 
ürünlerinin hammaddeleri 
olan kimyasal ürünlerin za-
manında yerine ulaşması ge-
rekiyor. Ancak hâlihazırda 
sürücülerin sınır kapılarında 
14 gün karantinaya alınması, 
karayolu taşımalarını yavaşla-
tıyor.” diye konuştu. 

İntermodalin toplam taşı-

malarının yüzde 35’ini oluş-
turduğunu söyleyen Yalça, 
“Demiryolu ile Avrupa’ya 
ulaşıp, teslimatın yapılacağı 

ülkede lokal sürücüler ile çalı-
şıyoruz. Bu sayede ticaret ak-
samıyor.” ifadelerini kullandı. 
Bu dönemde teslim süreleri-
nin daha da önemli hale geldi-
ğini belirten Yalça, intermo-
dal taşımacılığın yapısı gereği 
daha ön görülebilir termin sü-
releri verebildiklerini aktardı. 

ISD Logistics olarak Koro-
navirüs kapsamında tüm ön-
lemleri aldıklarını dile getiren 
Yalça, hem çalıştıkları lokal 
sürücüler hem de yönetim 
ekipleriyle tüm operasyonları 
sağlıklı bir şekilde yürütebil-
diklerini sözlerine ekledi.

Intermax Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel

ISD Logistics’in CEO’su 
Korkut Koray Yalça
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gördük” diyen Eko Fuarcılık 
Fuarlar Müdürü Altınay Be-
kar, “Bazı şehirlerin hatta ül-
kelerin bütünüyle karantinaya 
alındığı bir süreçte fuar iptal-
lerinin yaşanması normal ve 
gereklidir. Fuar endüstrisinin 
ve ona bağlı olarak tüm ticare-
tin bu iptallerden nasıl etkile-
neceği ise ele alınması gereken 
önemli bir konudur. Uzun süre 
piyasada kalacak yeni ürünle-
rin lansmanı, yeni siparişlerin 
alınması, yeni iş bağlantıları, 
tedarik zincirine eklenecek 

FUARLARIN iptal edilme-
si, bütün ülkelerin Covid-19 
salgınının yayılmasına kar-
şı aldığı tedbirlerin başında 
geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın duyurduğu ve 16 
Mart’tan Nisan ayı sonuna 
kadar yurtiçindeki tüm fu-
arların ertelenmesine ilişkin 
karar; fuarların en fazla sayı-
da ülkeden en geniş kitleleri 
bir araya getiren en kapsamlı 
etkinlikler olduğunun altını 
bir kez daha çizdi. Özellikle 
ilkbahar ve yaz aylarının ba-
şına denk gelen fuarlarda tüm 
dünya genelinde iptaller ya-
şandı. Sonbahar ve sonrasın-
da ise fuarlarda yoğunlaşma 
bekleniyor. Türkiye özelinde 
yaz aylarının fuarlar açısın-
dan ölü sezon olarak görül-
mesi, salgının ise ülkemize 
geç gelmesi sayesinde yılın ilk 
çeyreğindeki fuarların önemli 
bir bölümü gerçekleştirilmiş 
oldu. Buna rağmen çok sayı-
da iptal ve tarih ertelemeleri 
de yaşandı. Türkiye’de bu 
dönemde 110 fuar ertelenir-
ken 26 Mart tarihi itibariyle 
Mart-Haziran döneminde 
yapılması planlanan 16 fuar 
da iptal edildi. Bu değişiklik-

ler sonbahar ve kış fuar tak-
viminde sıkışıklık yaratacak 
gibi görünüyor. 

Gerek iptaller ve ertelemeler 
gerekse sonbaharda başlaması 
beklenen fuarlar hakkında mes-
lek kuruluşları ve Türkiye’nin 
önemli fuar organizatörleri de 
görüşlerini açıkladı. 

Sektör yöneticileri
fuarların kriz sonrası

sürecine odaklandı
“Fuarların ne kadar çok iş 

insanını buluşturduğunu Ko-
rona günlerinde açık şekilde 

“Pandeminin kontrol altına 
alınmasıyla birlikte fuarların 
öncülüğüne ve yaratacağı si-
nerjiye duyulan ihtiyaç arta-
cak” dedi.

UFYD: Fuarlar
ihracat gelirlerine
büyük katkı sağlar

Uluslararası Fuar Yapım-
cıları Derneği, fuar ertele-
melerinin sektöre etkilerine 
dair bir değerlendirme raporu 
paylaştı. Buna göre, yılda 325 
milyar dolarlık ciro yapan glo-
bal fuarcılık sektöründe, 2020 
yılının ilk çeyreğinde Korona-
virüs salgını nedeniyle 500’ün 
üzerinde fuar ertelendi veya 
iptal edildi. Salgın sebebiy-
le Asya-Pasifik bölgesindeki 
kayıp 9,6 milyar Dolar ola-
rak gerçekleşirken Avrupa’da 
bu miktar 6,6 milyar Doları 
buldu. Türkiye’de, Ticaret 
Bakanlığı tarafından 13 Mart 
2020 tarihinde yapılan açıkla-

ma ile 16 Mart-30 Nisan 2020 
tarihleri arasındaki fuarların 
ertelenmesi kararı kapsamın-
da, belirlenen tarih aralığında 
110 fuarın ertelendiğini be-
lirten rapora göre bu sayının 
2020 yılı toplam fuarlarına 
oranı yüzde 22.  Ertelenen fu-
arların 25 tanesi uluslararası 
ihtisas fuarı, 85’i de ulusal ih-
tisas fuarı niteliğinde. Fuarla-
rın 37’si İstanbul’da düzenlen-
mekte olup bunların da 21’i 
uluslararası ihtisas fuarı. ‘İh-
racata yönelik çalışan ağırlıklı 
olarak KOBİ seviyesindeki 
şirketler uluslararası alıcılar 

ile fuarlarda bir araya gelmek-
tedirler. Kısa vadeli erteleme 
ve iptaller, planlanan işleri ve 
gelirleri geciktirmektedir. Bu 
durum fuarcılık endüstrisi 
ve müşterileri için varlıkları-
nı sürdürme konusunda risk 
oluşturmaktadır. Fuarlar, yeni 
pazarların ve yeni iş alanla-
rının buluşması, yeni müş-
terilerin yüz yüze bir araya 
gelmesine olanak yaratır ve 
ihracat gelirlerine büyük katkı 
sağlar’ diyen raporda, Türkiye 
ihracatının hızlanarak artma-
sı, ekonomik kalkınmanın ve 
istihdamın artışı ve sürdürüle-
bilirliği için Türkiye fuarcılık 
sektörünün tüm paydaşları ile 
birlikte desteklenmesi, hızlı ve 
sürdürülebilir önlemlerin der-
hal uygulamaya alınması ko-
nusunda çağrıda bulunuldu.

AUMA: Alman
fuarlarındaki iptal ve 
ertelemelerin maliyeti 

3 milyar Avro’yu bulabilir
İhtisas fuarlarının dünya 

çapında en etkin merkezi olan 
Almanya, fuar iptalleri ve er-
telemeler ile birlikte sert şekil-
de darbe aldı. Fuar organiza-
törleri ve standkonstrüksiyon 
şirketleri gibi hizmet sağlayı-
cılar ağır maddi kayıplara uğ-
ruyor. Bunun yanı sıra oteller, 
catering endüstrisi, ulaştır-
ma sanayii gibi pek çok yan 
sektör de fuar iptallerinden 
olumsuz şekilde etkileniyor. 
Bu endüstriler satışlarında 
önemli ölçüde kayıp yaşarken 
bu durum çalışanlar üzerin-
de doğrudan etkiye neden 
oldu. Satış kayıplarına bağlı 
olarak ülke vergi gelirlerinin 
düşeceği, böylece şehirlerin 
veya bölgelerin de ekonomik 

olarak doğrudan etkileneceği 
öngörülüyor. Almanya İhtisas 
Fuarları Endüstrisi Derneği 
AUMA; Alman İhtisas Fuar-
ları Endüstrisi Enstitüsü IFO 
Institut’un Alman ihtisas fu-
arlarının 2018 yılı sonuçları-
na dayalı olarak bu durumun 
Almanya için makroekono-
mik sonuçlarına ilişkin tah-
minlerde bulundu. Buna göre 
milli ekonomide sadece fuar-
ların iptal ve ertelemelerine 
bağlı olarak yaklaşık 3 milyar 
Avro civarında bir kayıp bek-
leniyor. Bu durum 24 binden 
fazla işi etkilerken 470 mil-

olan yeni halkalar ile fuarların 
üretime, tüketime, ticarete do-
laylı ve doğrudan etkisi vardır” 
şeklinde konuştu.

Agora Turizm ve MMI Eu-
rasia Genel Müdürü Osman 
Bayazit Genç de “Fuarların 
en önemli özelliklerinden o-
lan yüz yüze görüşme imkanı, 
ürünleri görme ve ürünlere 
temas etme olanağı kısa bir 
zaman içerisinde teknoloji 
tarafından alt edilemeyeceğe 
benziyor” sözleriyle birebir 
iletişimin ön planda olduğu 
fuarların bu niteliği ile varlı-
ğını sürdürmeye devam ede-
ceğinin altını çizdi. 

Fuarların yarattığı ticaret 
hacmine dikkat çeken bir 
başka isim de Türkiye dahil 
olmak üzere Avrupa, Asya, 
Afrika ve Güney Amerika’da 
kurulu şirketleri, iştirakleri 
ve 70’in üzerinde ülkedeki 
yabancı temsilcilikleri ile yıl-
da yaklaşık 50 civarında fu-
ar düzenleyen, Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’nı da içeren dünyanın 
en büyük taşımacılık fuarları 
kümelenmesinin organizatö-
rü Messe München’in İdari 
Direktörü İdari Direktörü 
Stefan Rummel oldu: “Kişi-
sel temas ve bir olayın duygu-
su dijitalleştirilemez. Fuarlar 
pazarlama platformları değil, 
ağ oluşturma ve en önemlisi 
iş platformlarıdır. Fuarların 
bölgesel ekonomik etkileri 
artık sadece rakamlardan iba-
ret değil. Bu durum artık bi-
zimle çalışan ve fuarları iptal 
olduğu veya ertelendiği için 
yaşam mücadelesi vermekte 
olan küçük ve orta ölçekli şir-
ketlerle birlikte insan yüzüne 
bürünmüştür.”

14 ülkede 17 global ofi-
si bulunan uluslararası fuar 
organizatörü Hyve Grup’un 
Bölge Direktörü Kemal Ül-
gen, krizden çıkışın yolu-
nun uluslararası fuarlardan 
geçtiğini düşünüyor. Ülgen, 

Krize Karşı En Büyük Koz Fuarlardır

“FUARLARIN ne kadar 
çok iş insanını buluşturdu-
ğunu Korona günlerinde 
açık şekilde gördük. İş ha-
yatının en güçlü buluşma 
ortamı olan fuarlar, ilk 
iptal edilen etkinlikler ol-
du. Bazı şehirlerin hatta 
ülkelerin bütünüyle karan-
tinaya alındığı bir süreçte 
fuar iptallerinin yaşanması 
normal ve gereklidir. Fuar 
endüstrisinin ve ona bağlı 
olarak tüm ticaretin bu ip-
tallerden nasıl etkilenece-
ği ise ele alınması gereken 
önemli bir konudur. Uzun 
süre piyasada kalacak yeni 
ürünlerin lansmanı, yeni 
siparişlerin alınması, ye-
ni iş bağlantıları, tedarik 
zincirine eklenecek olan 
yeni halkalar ile fuarların 
üretime, tüketime, ticarete 
dolaylı ve doğrudan etkisi 
vardır. Yılda 180’e yakın 
fuarın düzenlendiği, 180 
bin firmanın katılımcı ol-
duğu ve yaklaşık on milyon 
ziyaretçiyi ağırlayan, fuar-
cılığın bir numaralı ülkesi 
Almanya’da fuar iptalle-
rine bağlı olarak sektörde 
3 milyar Avro’luk bir ka-
yıp öngörülüyor. Türkiye, 

Almanya’nın iki katı sayıda 
fuar etkinliğine ev sahipliği 
yapsa da bu ülkenin 7’de 1’i 
oranında gelir elde ediyor. 
Buna göre Türkiye fuar en-
düstrisinin de 400 milyon Av-
ro civarında bir kayıpla karşı 
karşıya kalacağını tahmin e-
debiliriz. Fuarcılık ve etkinlik 
endüstrisinin şimdiden 14.4 
milyar Avro kayba uğradığı-
nı açıklayan Dünya Fuarcılık 
Örgütü UFI’ye göre fuarların 
yapılmamasından kaynaklı 
olarak iş görüşmelerinin ve 
bağlantılarının kopukluğu 
nedeniyle iş dünyasında en az 
23 milyar Avro oranında zarar 
oluşacağı tahmin ediliyor.

Dünya önemli bir sınavdan 
geçiyor. Endüstri 5.0’ın zikre-
dilmeye başlandığı günlerde 
bir daha olmaz sanılan salgın 
bir hastalıkla sınanıyoruz. 

İnsanoğlu varlığını sürdür-
mek için robotlarla müca-
deleye hazırlanırken şimdi 
her şey yeniden insana, 
sağlığına ve hayatına odak-
lanmış durumda. Sınırlar 
yeniden gözden geçiriliyor. 
Pek çok ülkede yaşam don-
du. İnsan hayatı söz konusu 
olduğunda diğer tüm şeyler 
önemini kaybediyor. Spor 
karşılaşmaları, toplu taşı-
malar, konserler, konferans-
lar aynı anda binlerce insa-
nı bir biri ile temas haline 
getiren ortamlar yaratırken 
bu ortamlar mümkün oldu-
ğunca minimize ediliyor.

Virüsün yayılma hızı, sos-
yal ve ekonomik hayata et-
kilerinin fuarlar üzerinden 
hesaplanan kısmı aysbergin 
görünen yüzü kadar olsa da 
önemli bir göstergedir. An-
cak salgınlar geçicidir ve in-
sanlık bunu da atlatacaktır. 
Elbette bu günler geçecek, 
yeniden tüketme, bunun 
için üretme dönülecek ve 
tedarik zinciri süreçleri baş-
layacaktır. Salgın krizi son-
rası yaşanması muhtemel 
ticaret ve ekonomi krizine 
karşı da en büyük kozumuz 
yine fuarlar olacaktır.”

Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar:   
“Salgın krizi sonrası en büyük kozumuz
yine fuarlar olacaktır”

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yon Avro’nun üzerinde vergi 
kaybına uğranacağı öngörü-
lüyor. Bu sonuçlar şirketlerin 
fuar sırasında elde etmeyi 
bekledikleri satışları üzerin-
den kayıplarını kapsamıyor. 
Bu rakamların yukarıda sözü 
edilen toplamlardan çok daha 
yüksek olduğu belirtilirken 
başka tedbirler aracılığıyla 
sadece belirli oranlarda telafi 
edilebileceği düşünülüyor ve 
başka hiçbir pazarlama ara-
cının bir şirketi ve ürünlerini 
birebir temasta olduğu kadar 
kapsamlı şekilde temsil etme 
yeterliliğine sahip olmadığı-
nın altı çiziliyor. 

AUMA Başkanı Philipp 
Harting, “Alman ekonomisi-
nin -özellikle küçük ve orta 
ölçekli girişimlerin- gelecekte 
‘Messe’ (ihtisas fuarı) olarak 
adlandırılan son derece etkin 
enstrümandan faydalanabil-
mesi ve etkili müteahhitlerle 
işbirliği yapmaya devam ede-
bilmesi garanti altına alınma-

“BİRKAÇ hafta önceki basın 
toplantımızda 2019 yılının 
rekor bir yıl olduğundan söz 
ediyorduk. Çok iyi planlan-
mış olan 2020’yi sabırsızlıkla 
bekliyorduk. Sonra bir-
denbire her şey de-
ğişti. Takvimimiz-
deki ilk etkinlik 
olan Çin’deki fua-
rımız iptal edildi. 
Ondan bu yana 
farklı aşamalarda 
kimsenin tahmin bile 
edemeyeceği, son derece 
değişken, belirsiz ve karmaşık 
hale gelen öngörülemez geliş-
melere tanık olduk.

Bence bu son yılların siyah 

“GÜNÜMÜZ (6 Nisan) 
itibariyle tüm dünyada ertele-
nen ve/veya iptal edilen fuar 
sayısı Bin 238’dir. Covid-19 
salgınının turizmden sonra 
en fazla etkilediği sektörler 
fuarcılık ve etkinlik organi-
zasyonları oldu. 

Turizm sektörüne nazaran 
fuarcılığın ‘depolanan bir 
ürün’ gibi algılanmasına bağlı 
olarak avantajı var gibi görün-
se de sürece ilişkin sağlıklı bir 
öngörüde bulunmak müm-
kün değil. Alanlarında lider 
fuar diye tabir edebileceğimiz 
fuarların iptal edilmesi, ilgili 
sektörlerini çok daha fazla 
etkileyecektir. Şirketler bu 
tür fuarlara özel olarak hazır-
lanırlar ve yeni ürünlerinin, 
hizmetlerinin ve inovasyon-

lıdır. Bu, fuarcılık endüstrisi-
nin büyük çabalarına rağmen 
hükümet desteği olmaksızın 
tek başına gerçekleşemez” 
şeklinde konuştu. Almanya 
uluslararası fuar düzenleme 
konusunda dünya çapında 
bir numara. Ülkede yılda 
160-180 arası uluslararası 
fuar gerçekleşiyor. Bunlara 
ortalama 180 bin katılımcı ve 
10 milyon ziyaretçi katılıyor. 
Dünyanın dört bir yanından 
iş ortakları Alman fuar mer-
kezlerinde buluşuyor. Alman 
fuar katılımcıları b2b iletişim 
bütçelerinin neredeyse yarısı-
nı fuar katılımlarına harcıyor. 
Almanya’da fuar katılımcı ve 
ziyaretçilerinin harcamala-
rı 28 milyar Avro’dan fazla 
makroekonomik üretim etki-
si yaratıyor. Fuarların organi-
zasyonu sayesinde 230 binin 
üzerinde iş imkanı ortaya 
çıkıyor. Fuarlara bağlı olarak 
elde edilen yıllık vergi gelirle-
ri 4.5 milyar Avro’yu buluyor.

kuğu olayıdır ve hiç şüphesiz 
fuarcılık endüstrisini değişti-
recek ve çoğu etkinlik için bu-
nun etkilerinden kurtulmak 

yıllar alacaktır.
K r i z d e n 
ö ğ r e n e -

ceğ imiz 
ş e y l e r 
de ola-
c a kt ı r. 
Şirketi-

miz adı-
na aklıma 

gelen ilk üç 
şey; fonksiyonuna, raporla-
ma hiyerarşisine bakmaksızın 
herkesin sadece gerçeklere 
odaklanarak birlikte daha ya-

larının tanıtımını bu tür fu-
arlara saklarlar. Ayrıca önemli 
hacimde iş bağlantıları bu fu-
arlarda sağlanır. Tüm bunlar 
bir süreliğine rafa kaldırılmış-
tır. Bu kayıpları sadece ciro 
kaybı ile açıklamak mümkün 
değil. Belirli döngüsü veya se-
zonu olan iş kolları sarılması 
zor yaralar alacaktır. Zaten bu 
sebepledir ki, özellikle sektö-
rün dinamosu olan Avrupa 
bölgesinde devletler tarihte 
nadiren görülmüş yardım 
paketleri açıklamak zorunda 
kalmışlardır. Kimi şirketler 
sezon kaybedeceklerdir, ki-
mileri müşteri, kimileri ciro, 
kimileri vitrinlerini. Somut 
olarak şirket bazında salgının 
verdiği zarar ancak uzun va-
dede ortaya çıkacaktır. 

Çin’de Covid-19 Salgını 
sonrası ilk fuar
kapılarını açtı

Covid-19 virüsünün ilk o-
larak Çin’in Vuhan kentinde 
tespit edilmesinin ardından 
Çin hükümeti salgına karşı 
büyük ve kapsamlı bir müca-
dele başlattı. 18 Mart itiba-
riyle ülkede yeni vaka tespit 
edilmediğini duyuran Çin 
hükümeti, günlük yaşamı ve 
ekonomiyi normale döndür-
me çalışmalarına da hızla start 
verdi. Bu hareketin önemli 
bir adımı olarak salgın son-

kın çalışması, ‘uzaktan çalış-
ma’ da dahil olmak üzere pek 
çok konuda dik bir öğrenme 
eğrisi oluşması ve herkesin fu-
arların değerini hatırlayacak 
olmasıdır. 

Kişisel temas ve bir olayın 
duygusu dijitalleştirilemez. 
Fuarlar pazarlama platform-
ları değil, ağ oluşturma ve en 
önemlisi iş platformlarıdır. 
Fuar ertelendiği veya iptal 
olduğu için önemli ölçüde iş 
kaybedeceğini söyleyen pek 
çok katılımcımız oldu. Bu, 
bizim endüstri olarak anla-
mamız ve her yerde vurgu-
lamamız gereken bir şeydir. 
Onları işlerini yapma konu-

Avrupa’da çoğu fuar alanı 
işletmeciliği kamu desteği 
gördüğü için bir şekilde var-
lığını sürdürebilecek. Ancak 
tedarikçi olan diğer sektör 
paydaşları özel şirketler ol-
dukları için daha zor bir sü-
reç yaşayacaklar. Bu süreçte 
sektörler fuarlara ilişkin daha 
evvel belki ölçemedikleri bazı 
değerleri ölçme şansına sahip 
olacaklar ve fuarlara katılım 
konusunu farklı bir ışığın al-
tında değerlendirecekler. 

Fuarların tekrar başlamasına 
ilişkin kesin tarih verebilmek 
mümkün değil. Fuarcılığın ana 
pazarı olan Avrupa’yı izlediği-
mizde Eylül-Kasım ayları arası 
için hazırlıkların yapıldığını 
görüyoruz. Bu süreçte dijital 
bir dünyada klasik fuarcılığın 

rası ilk fuar olan Haining İh-
racat Ürünleri Fuarı, 3 Nisan 
2020 tarihinde Haining Fuar 
ve Sergi Merkezi’nde kapıları-
nı açtı. Çinli yetkililer fuarın 
açılışının; salgının ekonomik 
etkilerini azaltmak, dış ticaret 
şirketlerinin zorlukların üs-
tesinden gelebilmesini sağla-
mak, normal üretim ve yaşam 
düzenini geniş ölçüde yeni-
den sağlamak ve vatandaşla-
rın heveslerini canlandırarak 
yaşam kalitelerini geliştirmek 
açısından önemli olduğunu 
açıkladılar.

sunda desteklemeliyiz. 
Fuarların bölgesel ekono-

mik etkileri artık sadece ra-
kamlardan ibaret değil. Bu 
durum artık bizimle çalışan 
ve fuarları iptal olduğu veya 
ertelendiği için yaşam müca-
delesi vermekte olan küçük 

ve orta ölçekli şirketlerle bir-
likte insan yüzüne bürünmüş-
tür. Ekosistem olarak onlara 
ihtiyacımız olduğu için bu 
olağanüstü durum sona erdi-
ğinde ve fuarlar yeniden baş-
ladığında kendilerine yardım 
etmek zorundayız. Avrupa’da, 
Almanya’da ve Bavyera’da 
şirketlerini tehdit eden bu 
durumla mücadele edebilme-
si için destek olan teşvikler 
mevcut. Bizler fuar endüstri-
sinin çalışanlarıyız. Hızlı çö-
züm üretmeye, adapte olmaya 
ve esnekliğe alışığız. Bu bizim 
DNA’mızda var. Kendimize 
güveneceğiz ve bunun için-
den adım adım çıkacağız.”

var olma şansı ve geleceğine 
dair tartışmalar tekrar canlan-
dı. Bazı şirketler testler yapmış 
ve dijital fuarlar organize et-
meye çalışmıştır. Ancak genel 
olarak dijital etkinliklerin kısa 
bir zaman içerisinde fuarların 
yerini almaları değil de ancak 
fuarları tamamlayıcı etkinlik-
ler olabileceği ortaya çıkmıştır. 
Yani fuarlar bundan böyle tüm 
etkinliklerini dijital ortamlar-
da da bulundurup müşterileri 
ile olan ilişkilerini sürekli canlı 
tutmaya çalışacaklardır. Ancak 
fuarların en önemli özellikle-
rinden olan yüz yüze görüş-
me imkanı, ürünleri görme ve 
ürünlere temas etme olanağı 
kısa bir zaman içerisinde tek-
noloji tarafından alt edileme-
yeceğe benziyor. 

Bizleri bekleyen uluslararası 
katılımcı ve ziyaretçiyi tekrar 
ülkemize çekebilmek gibi so-
runlara odaklanabilmek için 
çok sıkı işbirlikleri, ortak ha-
reket etme kabiliyeti ve maddi 
manevi kamu desteği gerekli. 
Bu dönemde gerekli olan pan-
suman tedavileri değil, orta ve 
uzun vadeli bir planlama ile 
ülkemizin fuarcılıkta hedef-
lerinin belirlenmesi ve bu he-
deflere odaklı çalışmaların bir 
an evvel başlatılmasıdır.”

“ALMAN ekonomisinin 
-özellikle küçük ve orta öl-
çekli girişimlerin- gelecekte 
‘Messe’ (ihtisas fuarı) ola-
rak adlandırılan son derece 
etkin enstrümandan fayda-
lanabilmesi ve etkili müte-
ahhitlerle işbirliği yapmaya 
devam edebilmesi garanti 
altına alınmalıdır. Bu, fu-

arcılık endüstrisinin büyük 
çabalarına rağmen hükümet 
desteği olmaksızın tek ba-
şına gerçekleşemez. Önü-
müzdeki aylardaki fuarlara 
ilişkin neredeyse tüm plan-
lar geçersiz ve hükümsüz 
hale geldi. Organizatörler, 
katılımcılar, ziyaretçiler 
ve üstleniciler planlamaya 
ilişkin güvencelerini kay-
bediyorlar. Henüz kazanç 
ihtimali yokken peşin öden-
miş yüksek maliyetlerinin 
yanısıra son derece sert ve 
keskin satış kayıpları ile yüz 
yüze kalabilirler. İhtisas fu-
arlarının milli ekonomiye 
olan 28 milyar Avro’dan 
fazla yıllık katkısı yüzde 10 
oranında düşebilir.”

AUMA Başkanı Philipp Harting:   
“İhtisas fuarı endüstrisinin 
milli ekonomiye katkısı 
yüzde 10 oranında azalabilir”

Agora Turizm ve MMI Eurasia Genel Müdürü Osman Bayazit Genç:   
“Dijital Etkinlikler Ancak Fuarların Tamamlayıcısı Olabilir”

Messe München İdari Direktörü Stefan Rummel:    
“Fuarların bölgesel ekonomik etkileri artık sadece rakamlardan ibaret değil”

Hvye Grup 
Bölge Direktörü 
Kemal Ülgen:

“FUARCILIK krizden et-
kilenen sektörlerin başında 
geliyor. Ancak unutmama-
lıyız ki ticari fuarlar dünya 
ticaretinin can damarı ve 
lokomotifidir. Pandeminin 
kontrol altına alınmasıyla 
birlikte fuarların öncülü-
ğüne ve yaratacağı sinerjiye 
duyulan ihtiyaç artacak. 
Dünya ekonomisinin tek-
rar canlanmasında, üreti-
ciler ve alım gruplarını bir 
araya getiren, yeni ekono-
mik durumun değerlendi-
rildiği düşünce platform-
ları oluşturan, yeni iş yapış 
biçimleri ve ticari açılımla-
rın tartışıldığı ortamlar ha-
zırlayan fuarların misyonu 
büyük olacak. Fuarlarımızı 
yeni belirlenen tarihlerin-
de eksiksiz ve en etkin bir 
biçimde hayata geçirmek 
için çalışmalarımıza hızla 
devam ediyoruz.”

“Krizden 
Çıkışın Yolu 
Uluslararası 
Fuarlardan 
Geçecek”
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rünlerini e-ticaret depolarına 
taşımaya başladı.

Salgın alışkanlıkları değiş-
tirmeye başladı ve bu döne-
minde kazanılan alışkanlıklar, 
hayatın geri kalanında bir 
gerçek olarak devam edecek. 
Uzmanlar; salgın sonrasında 
da uzun bir süre insanların 
eskisi kadar birbirlerine yakın 
yaşamayacaklarını savunu-
yor. Aynı şekilde fiziki ticaret 
anlayışının da eskiye nazaran 
çok daha fazla dijitalleşeceği 
konusunda hemfikirler. Onli-
ne satışlarındaki artış, gözleri 
kargo şirketlerine çevirmesine 
neden oldu. Zorunlu olmadık-
ça insanların evden çıkmama-
sının tavsiye edildiği günlerde 
kargo sektörüne olan ihtiyaç 
da giderek artarken, kargo yo-
ğunluğunun en güvenli şekilde 
karşılanabilmesi için kargo 
şirketleri aktarım merkezleri 
ve şubelerinde ‘korona’ tedbir-
lerini artırmaya devam ediyor.

Virüsün görünmeyen
kahramanları kargocular
Dünyayı saran virüs salgı-

nında kargo sektörü çalışanla-

rı, sağlık emekçileri ile birlikte 
potansiyel risk taşıyan gruplar 
arasında ilk sıralarda yer alıyor. 
Şehir içi toplu taşıma araçların-
da çalışanlar, motorlu kuryeler, 
kargo dağıtım işçileri, yerel/
ulusal ve uluslararası nakli-
yatlarda emeğini arz edenler, 
deniz/hava/demiryolu ve ka-
rayollarında üretim sürecine 
katılanlar, liman işçileri… Her 
biri gün içinde insanlarla ve 
mallarla sürekli olarak temas 
halindeler ve korunmaya en 
başta ihtiyacı olan kesimde yer 
alıyor. Söz konusu işçiler riskle 
yalnızca kendileri karşı karşıya 
değil, aileleri ve diğer sosyal 
çevreleri de risk altında. Ayrıca 
görevi gereği temas ettiği tüm 
bireyler de bu riski taşıyor.

Diğer taraftan tıbbi mal-
zemelerin sevkiyatı da koro-
navirüsle mücadele açısından 
zorunlu işler arasında yer edi-
niyor. Yaptıkları görev gereği 
hayati rolleri üstlenen kargo 
sektörü, çalışanlarına yönelik 
koruyucu önlemler alarak bu 
süreçte hizmetlerine kesintisiz 
devam ediyor.

TÜRKİYE Kargo, Kurye ve 
Lojistik İşletmecileri Derneği 
(KARİD) Başkanı Aslan Kut, 
“Yurt genelinde alınan sağlık 
önlemleri sebebiyle e-ticaret 
alışverişlerinde yaşanan yo-
ğunluk kargo hacimlerinde 
de artışa neden olmaktadır. 
Ancak sektör temsilcilerimi-
zin tüm koşullara hazırlıklı 
olduğunu, yeterli insan kay-
nağı ile hizmet kalitesini ko-
ruyarak iş sürekliliğine devam 
edeceklerini belirtmek iste-
riz” ifadelerini kullandı.

Aslan Kut yaptığı açık-
lamada, “Dünyanın ve ül-
kemizin içinde bulunduğu 
Covid-19 tehdidi karşısında 
Kargo, Kurye ve Lojistik İş-
letmecileri Derneğimize bağlı 
tüm üye kurum ve kuruluşlar 
ticari faaliyetlerin devamı ve 
evinde kalan vatandaşlarımı-
za ihtiyaçlarını ulaştırmak 
için kamu hizmeti niteliğinde 
önemli bir sorumluluk üst-
lenmiş durumdadır. 

Tüm dünyada etkisini 
sürdüren Covid-19’a ilişkin 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun yayınladığı hiz-
met sağlayıcıların alması gere-

ken önlemlere istinaden tüm 
üye kurum ve kuruluşlarımız 
eylem planlarını hazırlamış 
ve ekonomik sürekliliği sağ-
lamak adına kesintisiz hizmet 
sunmanın sorumluluğunu ta-
şımaktadırlar. 

Bu kapsamda sektör tem-
silcilerimiz operasyon planla-
malarını hizmetin devamlılı-
ğını sağlayacak şekilde tedbir 
seviyelerini artırarak gerçek-
leştirmektedir. Toplum sağ-
lığını korumak adına tüm 
çalışanlara gerekli bilgilen-
dirmeler yapılmakta, maske, 
eldiven, dezenfektan vb. ko-
ruyucu malzemeler verilmek-
te ve sağlık durumları sürekli 
kontrol edilmektedir. Şube, 
acente, dağıtım merkezleri, 
yönetim ofisleri ve araçların 
dezenfeksiyon işlemleri sık-
lıkla yapılmaktadır. Gerekli 
mesafenin sabit tutulması 
kaydıyla şube ve acentelere 
aynı anda en fazla üç kişi ka-
bul edilmektedir. Teslimatlar 
saha çalışanları ve müşteri-
ler arasında sosyal mesafeyi 
koruyarak yapılmakta olup, 
e-ticaret sitelerinden alınan 
gönderilerin tesliminde alı-

cının onayıyla imza ve T.C 
kimlik numarası almadan tes-
limat yapılması ve mümkün 
koşullarda posta kutusu gibi 
güvenli noktalara kargoların 
bırakılarak temassız teslimat 
yöntemleri geliştirilmektedir.

Yurt genelinde alınan 
sağlık önlemleri sebebiyle e-
ticaret alışverişlerinde yaşa-
nan yoğunluk kargo hacmin-
dede artışa neden olmaktadır. 
Ancak sektör temsilcilerimi-
zin tüm koşullara hazırlıklı 
olduğunu, yeterli insan kay-
nağı ile hizmet kalitesini ko-
ruyarak iş sürekliliğine devam 
edeceklerini belirtmek isteriz. 

Devletimiz tarafından bu-
güne kadar alınan önlemler 
ve kargo, kurye, lojistik işlet-
mecileri ile tüm sektörlerin 
çabaları sayesinde bu zor gün-
lerin üstesinden geleceğimize 
yürekten inanıyoruz.”

TÜM dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs (Covid-19) 
salgını sebebi ile evlerinde 
izole olan insanlar ihtiyaçla-
rını karşılamak için e-ticarete 
yöneldi. Özellikle son dönem-
de online alışverişlerde yüzde 
70’e varan artışlar yaşanırken, 
tüketicilerin daha çok  hijye-
ne yönelik malzemeler, kuru 
gıda, temizlik malzemeleri, ki-
şisel bakım ürünlerine yönelik 
alışverişleri arttı.

Koronavirüsün hızla yayıl-
ması ile alınan önlemler kap-
samında artık günlük hayat 
eve taşındı.

Tüketiciler ihtiyaçlarının 
büyük bölümünü e-ticaret 
platformları üzerinden karşı-
lamaya başladı. Bu dönem içe-
risinde AVM’ler ve cadde ma-
ğazaları da kepenk kapatırken, 
markalar operasyonlarının 
büyük bölümünü e-ticarete 
kaydırdı. Dijital platformlarla 
üzerindeki trafik yoğunluğu 
katlanarak artarken buradaki 
talep artışına cevap vermek 
isteyen çok sayıda marka ise 
kapalı olan AVM’lerdeki ü-

Kargo Sektörü Hizmete Devam Ediyor

KARİD Başkanı Aslan Kut
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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs nedeniyle 
online alışverişler de büyük artışlar yaşanırken, kargo şirketleri de üst 
düzey önlemler alarak hizmet vermeye devam ediyor.   

MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin:

TÜRK KARGO SEKTÖRÜ
KORONAVİRÜSE KARŞI
ÖNLEMLERİNİ ALDI

“SÜRECİN EN BAŞINDA ÖNLEM VE 
AKSİYON PLANIMIZI HAZIRLADIK.”
TÜRKİYE’DE salgının 
başlamasının ardından 
Mart ayının ikinci yarısın-
da gönderi adetinde yüzde 
20’lik bir düşüş yaşandığını 
belirten MNG kargo Ticari 
Faaliyetlerden Sorumlu İcra 
Kurulu Üyesi Özgün Şahin, 
“Nisan ayı itibariyle özellik-
le evde kalan alıcıların temel 
ihtiyaçlar başta olmak üzere 
alışverişlerini online yapma-
sı sebebiyle teslimat adetle-
rimiz arttı. Bu süreçte kargo 
hizmetini bir kamu hizmeti 
olarak görüyor ve sahada ça-
lışan arkadaşlarımızın insan 
üstü eforları sayesinde ke-

sintisiz olarak vermeye gay-
ret ediyoruz” dedi.

Dünya salgın ile mücadele 
ederken pek çok ülke farklı 
yöntemlere başvurdu. An-
cak tümü lojistik faaliyet-
lerini sürdürdü. İşinizi ya-
parken bu döneme özgü bir 
zorlukla karşılaştınız mı?

Tüm dünyada salgınla 
mücadele kapsamında in-
sanların virüsün yayılmasını 
önlemek için mümkün ol-
duğunca evlerinde kaldıkları 
bu dönemde kargo sektörü 
çalışanları stratejik bir ö-
nemle ön sırada görev alıyor. 
Tedarik zincirinin devamlı-
lığı ve insanlara ihtiyaçlarını 
ulaştırmak adına 10 bin ça-
lışanımızla her gün binlerce 
adrese kesintisiz hizmet ver-
menin sorumluluğunu taşı-
yoruz. Gerekli tüm güvenlik 
ve hijyen tedbirlerimizi ala-
rak çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Bu hassas dönemde 
kargo çalışanlarının ciddi 
bir emek harcayarak ne den-

li önemli bir iş yaptıkları her-
kes tarafından fark edildi, tüm 
kargo sektörü çalışanlarının 
büyük bir alkışı hak ettiğini 
söylememiz gerekir.  

Lojistik faaliyetleri açısın-
dan, Türkiye’deki uygulama-
lar ile başka ülkeler arasında 
bir fark yaşadınız mı?

Covid 19 sebebiyle toplum 
sağlığı açısından tüm ülkelerde 
alınan önlemler birbirine ben-
ziyor. Sektörümüzün stratejik 
önemi gereği tüm dünyada 
benzer zorlukların yaşandığı-
nı söyleyebiliriz. MNG Kargo 
olarak yurtdışındaki örnekleri 
ve çalışmaları günlük olarak 
takip ediyoruz. Kamu kurum-
larının aldığı kararlara paralel 
olarak çalışanlarımız ve müşte-
rilerimiz için gerekli önlemleri 
alıyoruz. 

Kapasite kullanımınız ne 
yönde ve ne kadar değişti?

Türkiye’de salgının başla-
masının ardından Mart ayının 
ikinci yarısında gönderi adetin-

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

9
MAYIS 2020

KORONAVİRÜSÜN yay-
gınlaşması ile birlikte bir kriz 
masası oluşturduklarını söyle-
yen Sürat Kargo Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çağrı Seyfi, virüse 
karşı Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan açıklanan tüm talimatları 
uygulayarak ve tüm önerilere 
göre tedbirlerini alarak eylem 
planını hızlıca hazırladıklarını 
altını çizdi. 

Sürat Kargo teslimat hizmet-
leri Koronavirüs nedeniyle 
yavaşladı mı?

Bu salgın virüs nedeniyle 
birçok kurumsal firma ve KO-
Bİ müşterilerimizin işyerlerini 
kapatması, bireysel müşterile-
rimizin evden çıkmaması ile 
birlikte bu kanalda kargo gön-
derimi büyük oranda yavaşla-
dı. Tedbirler gereği özellikle 

kalabalık yerlerde bulunmak 
istenmemesi nedeniyle bu dö-
nemde alışverişler de internet 
üzerinden yapılmaya başlandı. 
Üstüne bir de kargo şirketleri-
nin üst düzeyde aldığı tedbirler 
eklenince daha çok tercih edilir 
hale geldik. En küçük ihtiyaç-
lar bile E-ticaret siteleri üzerin-
den karşılanınca E-ticaret yo-
ğunluğu arttı. Dolayısıyla belli 
alanlarda kargo gönderimleri 
azalırken, e-ticaretin hız ka-
zanması ile bizim de yoğunlu-
ğumuz artmış oldu. 

Sürekli değişen koşullar kar-
şısında firmanız nasıl hareket 
edecek?

Koşullar değişse de biliyo-
ruz ki bizlere olan ihtiyaç hiç 
değişmeyecek. Her koşulda al-
dığımız ürünü zamanında tes-
lim edebilmek için çalışacağız. 
Çalışanlarımızın sağlığı için 
aldığımız önlemler ile değişen 
koşullara göre hareket ediyo-
ruz. Örneğin esnek çalışma 
saatlerine geçmeye başladık. 
Evden çalışabilecek olan tüm 
çalışanlarımıza “evde kal” di-
yerek en azından risk altında 
kalmalarını engellemeye çalışı-
yoruz. Toplantılarımızı online 
olarak gerçekleştiriyoruz. 

Sürat Kargo virüsün yayılma-
sını önlemek için hangi ön-
lemleri alıyor?

Sürat Kargo olarak dünyada 
ve ülkemizde olan gelişmele-
ri yakından takip etmekteyiz. 
Koronavirüsün yaygınlaşması 
ile birlikte bir kriz masası oluş-
turduk. Bu virüse karşı Sağlık 
Bakanlığı tarafından açıklanan 
tüm talimatları uygulayarak ve 
tüm önerilere göre tedbirle-
rimizi alarak eylem planımızı 
hızlıca hazırladık.  Yeni açtı-
ğımız Whatsapp hattı ve diğer 
iletişim kanalları üzerinden 
tüm çalışanlarımızla iletişim 
halindeyiz ve anlık olarak bilgi 
akışını sağlıyoruz.

Koronavirüs salgınından 
korunmak; daha sağlıklı, daha 
hijyenik ve daha güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturabilmek 
için gerekli önlemleri almaya 
devam ediyoruz.

TMSF tarafından yönetilen 
bir şirket olması sebebiyle de 
Sürat Kargo ve Kaynak Hol-
ding tüm şirketleri için üzeri-
mize düşenin fazlasını da yap-
maya gayret ediyoruz.

Aldığımız tedbirleri sırala-
mak gerekirse; İşyeri hekimimiz 
tarafından her gün ateş ölçümü 
yapılıyor, uygun olan birimler 

için evden çalışma şekline geç-
tik, 60 yaş üzeri, engelli, kronik 
rahatsızlığı olan ve hamile çalı-
şanlarımızı izne çıkartıyoruz, 
Genel Müdürlük, Aktarma 
Merkezleri, Bölge Müdürlük-
leri ve tüm şubelerimize el de-
zenfektanları konuldu; tüm 
çalışanlarımıza eldiven, maske 
ve kişisel el dezenfektanları 
dağıttık ve dağıtmaya devam 
ediyoruz, şirketimizin tüm bi-
rimlerini düzenli olarak ilaçla-
tıyor ve tüm birimlerimize de 
düzenli ilaçlama yapabilmeleri 
için gerekli ekipmanı gönderi-
yoruz, dağıtım personellerimiz 
teslimat esnasında eldiven ve 
maske kullanıyorlar, şubele-
rimizde işlem yapmak isteyen 
müşterilerimizi içeriye sırayla a-
lıyor, sosyal mesafeyi belirleyen 
şeritlerle yakın temas kurulma-
masına özen gösteriyoruz,

E-ticaret siparişleri için te-
massız teslimat uygulamasını 
başlatarak, imzasız ve nakit akı-
şı olmaksızın mesafeyi koruya-
rak teslimat gerçekleştiriyoruz.

Sürat Kargo yeni tip Korona-
virüsü salgınıyla ilgili ne gibi 
yardım çalışmaları yürütüyor?

Tarafımıza ulaşan indirim 
ve yardım taleplerini mümkün 

olduğunca karşılamaya çalışı-
yoruz. Bununla birlikte en gü-
zel desteğin, müşterilerimizin 
gereksinimleri için e-ticaretten 
almış oldukları ürünlerini ev-
den çıkmalarına gerek kalmak-
sızın zamanında kendilerine 
ulaşmasını sağlamak olduğunu 
düşünmekteyiz. Tüm olanak-
larımızı bu yönde seferber ede-
rek, var gücümüzle ve süratle 
hizmet vermekteyiz.

Kargo teslim almada imza 
atma zorunluluğu devam edi-
yor mu?

Aldığımız tedbirlerden biri 
de müşterilerimizin ve çalışan-
larımızın sağlığını tehlikeye 
atmadan ve sosyal mesafeyi 
koruyarak kargoların teslim 
edilmesini sağlamak. Bu sebep-
le imza atma zorunluluğunu 
ortadan kaldırılarak temassız 
teslimat hizmeti vermeye başla-
dık. Müşterilerimiz artık sadece 
kimlik numaralarını ibraz ede-

ÇOK kısa sürede dünya çapın-
da ciddi bir tehdit haline gelen 
Covid-19 virüsü ile ilgili tüm 
gelişmeleri yakından izleyen 
Yurtiçi Kargo, aktarım mer-
kezlerinde ve şubelerde ‘koro-
na’ tedbirlerini artırdı. 

Firma, Dünya Sağlık Örgütü 
ve Bakanlıklarımız tarafından 
verilen tavsiyelere harfiyen uy-
duklarını, Türkiye genelindeki 
tüm birimlerinde koronavirüs 
salgınına karşı detaylı dezenfekte 
ve ilaçlama başlattığını duyurdu.

Yurtiçi Kargo’nun virüs 
yayılmasını engellemek için 
duyurduğu önlemler şöyle: 
Uzmanlardan alınan görüşler-
de en önemli tedbirin sık sık 
el yıkama alışkanlığı edinme 
ve yakın temastan kaçınma ol-
duğu belirtilmesinden dolayı 
da bu konularla ilgili sürekli iç 
iletişim kanalları ile çalışanla-

rek kargolarını teslim alabiliyor. 
Müşterilerimizin T.C. kimlik 
numaralarını teyit amaçlı alma-
ya devam ediyoruz. Ayrıca bu 
süreçte kullandığımız cihazlar 
sayesinde yeni nüfus cüzdan-
larını da temassız olarak kargo 
tesliminde alabilmekteyiz.

Teslimatlara devam ediyor 
musunuz? Hangi ülkelerde 
sınırlamalar var?

Koronavirüs nedeniyle kesin 
bir kısıtlama söz konusu değil, 
hala yurt dışı gönderilere de-
vam ediyoruz. Ancak özellikle 
Avrupa’da karantina yaşanan 
bölgelerde teslimatlar oldukça 
zor ve gecikmeler yaşanabiliyor. 
İtalya, İspanya ve Almanya’da 
teslimatlar ile ilgili ciddi so-
runlar yaşayabiliyoruz. Ayrıca 
pandemi öncesinde de hizmet 
verilmeyen çeşitli ülkelere (Kü-
ba, İran, Kuzey Kore, Somali, 
Sudan, Tacikistan gibi) hala 
gönderi yapılamamaktadır.

ra bilgilendirmeler yapılıyor.  
Personelin daha fazla sayıda bir 
arada olmasından dolayı tüm 
aktarma merkezleri ve personel 
servisleri düzenli olarak ilaçla-
nıyor. Temizlik ve dezenfekte 
malzemelerinin kullanımı ar-
tacağı için tüm birimlerde ye-
terli sayıda malzeme bulunması 
için önlemler alınıyor. Tüm 
araçlarda su ve sabundan uzak 
olunması sebebiyle hijyenin 
sağlanmasına destek olunması 
için dezenfekte özelliği bulu-
nan kolonya bulunduruluyor.

Yurtiçi Kargo,  “İşimiz sağ-
lık sektörü ve tüm tedarik zin-
ciri için hayati önem taşımak-
tadır ve bu tarihi, kutsal görevi 
sonuna kadar yerine getirmek 
de bizim asli sorumluluğu-
muzdur” sözleriyle bu süreçte 
kesintisiz olarak hizmetlerine 
devam edeceğini açıkladı.

YURTİÇİ KARGO KORONAVİRÜS 
ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

devam ediyor, tüm toplu-
mun buna uyum göstermesi 
gerekiyor. Biz de Sağlık Ba-
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Bilgi Teknolojileri Kurumu 
gibi ilgili tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının öneri ve 
kararları doğrultusunda tüm 
tedbirlerimizi alarak hizmet-
lerimize devam ediyoruz. 

Sağlık çalışanlarının bü-
yük bir özveriyle ön saflarda 
yer aldığı bu dönemde kargo 
çalışanlarının da ne dere-
ce önemli bir görevi yerine 
getirdikleri halkımız tara-
fından anlaşılmış ve takdir 
görmüştür.Vatandaşlarımız 
toplum sağlığı için evde 
kalırken tüm ihtiyaçlarını 
kendilerine ulaştıran kargo 
çalışanlarına özel teşekkür 
mesajları ilettiklerini belirt-
mek isterim.

ni temin ediyoruz, işe giriş 
çıkışlarda ateşlerini ölçülü-
yor, iş yeri hekimlerimizle 
takiplerini yapıyoruz. Saha 
çalışanlarımız gerekli hij-
yen tedbirlerini alıp sosyal 
mesafeyi koruyarak teslimat 
yaparken şubelerimize gelen 
müşterilerimizi de aynı anda 
en fazla 3 kişi olmak kay-
dıyla içeriye sırayla alıyor ve 
belirtilen uyarı çizgilerinin 
gerisinde kalarak işlem yap-
malarını rica ediyoruz.

MNG Kargo olarak Ar-
Ge merkezimizde geliştir-
diğimiz uygulama ile tesli-
matlarda temassız işleme 
başladık. Teslimat esnasında 
müşterilerimizden alınması 
zorunlu olan isim, soyisim 
ve TC kimlik numaralarını 
manüel olarak yazmak yeri-
ne dağıtım personellerimiz 
kimlik ve sürücü belgele-
rinde yer alan barkodları el 
terminalleriyle okutabiliyor. 
Böylece dağıtım personelle-
rimiz müşterilerimizle hem 
daha az temasta bulunuyor 
hem de daha hızlı işlem ger-
çekleştirebiliyor. 

Ticari faaliyetlerimizi al-
dığımız hijyenik önlemlerle 
devam ettirirken değişebile-
cek tüm senaryolar karşısın-

da alt yapı çalışmalarımızı 
yaptığımızı ve eylem plan-
larımızı hazırladığımızı da 
belirtmek isterim. 

Salgının işlem hacmi ve ci-
ronuza ne kadar yansıdığı-
nı söyleyebilir misiniz?

Bu dönemde vatandaş-
larımızın özellikle e-ticaret 
alışverişlerine yönelmesi 
sebebiyle geçen senenin ay-
nı dönemine göre teslimat 
adetlerimizde yaklaşık yüz-
de 20 oranında bir artış ol-
duğunu söyleyebiliriz. 

Kamudan, müşterileriniz-
den, tedarikçilerinizden 
bu sürece özel olarak bek-
lentiniz var mı, bunlar ne-
lerdir?

Kamu otoritesi toplum 
sağlığı için önlemler almaya 

de yüzde 20’lik bir düşüş yaşan-
mış olsa da Nisan ayı itibariyle 
özellikle evde kalan alıcıların 
temel ihtiyaçlar başta olmak 
üzere alışverişlerini online yap-
ması sebebiyle teslimat adet-
lerimiz arttı. Bu süreçte kargo 
hizmetini bir kamu hizmeti 
olarak görüyor ve sahada çalı-
şan arkadaşlarımızın insan üstü 
eforları sayesinde kesintisiz ola-
rak vermeye gayret ediyoruz. 

Kadrolarınızda nasıl bir orga-
nizasyona gittiniz? İşlerinizi, 
müşterilerinizi ve çalışanla-
rınızı koruma anlamında ne 
gibi önlemler aldınız?

İş sürekliliğimizi sağlamak ve 
çalışanlarımızla ile müşterileri-
mizin sağlığını korumak adına 
sürecin en başında önlem ve ak-
siyon planımızı hazırladık. 

Tüm Türkiye’deki yaklaşık 
800 şubemiz ve 25 aktarma 
merkezimizde dezenfeksiyon 
çalışmalarımızı aralıksız yapı-
yoruz. Aktarma merkezleri-
mizde kargolarımız 30 gün ko-
ruma sağlayan dezenfeksiyon 
işleminden geçiriliyor. Tüm 
çalışanlarımızı bireysel korun-
ma yöntemlerine ilişkin bilgi-
lendirmenin yanı sıra maske, 
siperlik, eldiven, dezenfektan 
gibi koruyucu malzemeleri-

Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi:
“KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 
E-TİCARETİN HIZ KAZANMASI YOĞUNLUĞUMUZU ARTIRDI.”
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kapsamında pasaport bulunan 
nitelikli gönderilerin dağıtım 
hizmeti verilecek,   tebligat, 
APS Kurye (pasaport hariç), 
kayıtlı posta gönderileri ile ka-
yıtsız posta gönderilerinin da-
ğıtım hizmeti ise verilmeyecek. 
Kargolar akıllı cihazlardan da 

teslim ediliyor
PTT Kargo, Kargomat 7/24 

hizmetiyle kargo ulaşımında 

geliştirilen yeni sistem sayesin-
de, Kargo, Kurye ve Taahhütlü 
(nitelikli gönderiler ve tebligat 
hariç) gönderilerde, üzerinde 
alıcı GSM numarası olan gön-
derilere gelen teslim kodunu 
kargo teslimi sırasında dağıtıcı 
personeline söylenmesi yeterli 
oluyor. Böylece teslim tutana-
ğına imza atılma işlemi olma-
dan, teslimatlar alıcıya temas-
sız bir şekilde yapıyor.

Cumartesi günleri 
sadece nitelikli gönderi 

dağıtımı yapılıyor
PTT’den yapılan açıklama-

ya göre, çalışanların sağlığının 
korunması ve hizmetlerin ak-
satılmadan yürütülmesi açısın-
dan; ikinci bir duyuruya kadar 
cumartesi günleri hızlı tebligat, 
telgraf, posta kargosu/kargo, 

PTT Kargo, son dönemde 
dünyada yayılan koronavirüse 
karşı tüm tedbirleri alıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT AŞ), ko-
ronavirüs (Covid-19)  tedbir-
leri kapsamında öncelikle va-
tandaşın sağlığı anlayışıyla yola 
çıkan şirket, dağıtım araçlarını, 
iş yerlerini, servis araçlarını ve 
müşterilerin temas edebileceği 
alanları büyük bir özenle de-
zenfekte etti.

PTT Kargo, koronavirüs 
salgınının etkilerini en aza 
indirmek amacıyla başlattığı 
uygulama ile müşterilerine kar-
golarını ‘’Temassız Teslim’’ 
yöntemiyle adreslerine ulaştı-
rıyor. PTT Kargo personeli ile 
müşterinin temasını mümkün 
olduğunca azaltmak amacıyla 

gönderiler, alıcının adresine 
en yakın kargomatlara bıra-
kılıyor. Ayrıca, vatandaşlar 
kargolarını PTT iş yerlerin-
den kargomat varışlı olarak da 
gönderebiliyorlar. Vatandaşlar 
gönderilerini bu cihazlardan 
mesai saatleri dışında da kolay-
ca alabiliyor.

Çalışanlarının ve vatandaşın 
sağlığını korumak için tedbiri 
elden bırakmamak adına bü-
yük bir özveriyle çalışan PTT, 
personelini koronavirüs ile 
ilgili bilgilendirerek, persone-
lin bilinçli bir şekilde hareket 
etmelerini sağladı. Vatandaşa 
verilen hizmetin aksamaması 
için ilk günden itibaren önlem-
lerini alan PTT, Sağlık Bakan-
lığı tarafından açıklanan tüm 
kurallara çalışanlarının ve va-
tandaşın uymasının önemine 
dikkati çekti. 

PTT tarafından bu doğ-

rultuda, virüsün yayılmama-
sı için sosyal temasın en aza 
indirilmesi gerektiği açıkla-
maları yapılarak, vatandaşın 
tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarının verdiği olağanüstü 
mücadeleye katkı sunması 
gerektiği vurgulandı.
Salgın nedeniyle gönderilerde 

gecikme yaşanabiliyor
Koronavirüs salgını nede-

niyle koli ve mektup postası 
gönderilerinde yaşanan ge-
cikmelerin azaltılmış ya da ip-
tal edilmiş uçuşlardan dolayı 
posta idarelerinin ülkelerarası 
geçişlerde daha uzun sürelerde 
yapılmasına sebep oluyor. Bu 
süreler, posta idareleri tarafın-
dan virüse karşı alınan önleyici 
tedbirlerden de kaynaklanabi-
liyor. Bazı posta idareleri yük-
sek riskli ülkelerden gelen tüm 
gönderiler 72 saat boyunca de-
polarında bekletilebiliyor.

büyük kolaylık sağlıyor. Kar-
gomatlar, vatandaşların ken-
dilerine ulaştırılacak kargo-
ları, günün istenen saatinde, 
istedikleri noktadan, gönde-
rilen şifrelerle alabilmelerine 
imkan sunuyor.

Kargo işlemleri esnasında 
alıcının cep telefonu bilgile-
rinin alınması şartıyla adreste 
teslimi sağlanamayan ihbarlı 

PTT KORONAVİRÜSE KARŞI 
TÜM TEDBİRLERİ ALIYOR

ARAS KARGO’DAN EVDEKAL ÇAĞRISINA DESTEK 

DHL TEDARİK ZİNCİRİNİ CANLI TUTUYOR

Tüm dünyayı ve ülkemizi etki-
sine alan Koronavirus (Covid 
-19) ile ilgili gelişmeleri yakın-
dan takip eden Aras Kargo, bu 
süreçte hem müşterilerini hem 
de çalışanlarını korumak için 
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık 
Bakanlığının Önerilerine göre 
tedbir ve önlemleri almaya de-
vam ediyor.

#EvdeKalTürkiyem kam-
panyası ile Aras Kargo, salgın 
nedeniyle sokağa çıkma yasağı 
olan 65 yaş üstü müşterileri-
nin gönderilerini kapılarından 
ücretsiz olarak teslim alacak ve 
diledikleri adrese gönderimi-
nin yapılmasını sağlayacak. 

Kampanyadan faydalan-
mak isteyenlerin EVDEKAL 
yazıp bir boşluk bırakarak 
Ad-Soyad-T.C Kimlik No-
Doğum Yılı bilgilerini eksiksiz 
olarak doldurup 2552’ye SMS 
göndermesi ve aldığı kodu 
kimliği ile beraber Aras Kargo 
kuryesine bildirmesi gereki-
yor. 0-15 kg arası kargolar için 
geçerli olan kampanya, haftada 
en fazla iki adet kargo gönderi-
mini kapsıyor.

Personel bilgilendirme ve 
koruma

Aras Kargo’nun Covid 19 
kapsamında aldığı önlem-
ler şöyle: Kargo alımları ve 

teslimatlarında müşteriler-
le kuryeler arasında Sağlık 
Bakanlığı’nın önerdiği şekilde 
en az 1 metre mesafe bırakma-
ya özen gösteren Aras Kargo,  
kargo teslimi temassız teslima-
ta dikkat ediyor. 

Şube içine en fazla 3 müşteri 
alınıyor, aralarında mesafe bı-
rakmaları için sözlü ve şubeler-
deki bilgilendirme afişleriyle 
yazılı bilgi veriliyor. Önerilen 
mesafenin bırakılması için ze-
min uyarı bantları yerleştirildi. 
Tüm birimlerimizde el dezen-
fektanları bulunuyor. Maske 
ve tek kullanımlık eldivenin 
kuryelerin gerekli durumlarda 

kullanması için tedarik ve bil-
gilendirme yapılıyor. 

Covid -19 salgınına karşı 
Aras Kargo personelinin bu 
virüsü tanıması, virüse karşı 
hazırlıklarını ve önlemleri-
ni alması, koordine şekilde 
hareket etmesi için gerekli 
aksiyon planları oluşturuldu 
ve gerekli önlemler alınıyor. 
Salgına karşı Acil Durum 
Komitesi ve aksiyon takımla-
rı oluşturuldu. İş süreçlerinin 
aksamaması için Acil Durum 
Yöneticileri ve Yedekleri be-
lirlendi. Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yayınlanan içerikler 
eş zamanlı olarak çalışanlar 

ile paylaşılıyor. Genel Mü-
dürlük, Bölge Müdürlükleri 
ve Transfer Merkezlerindeki 
girişlerde temassız ateş ölçü-
mü yapılıyor.

Sterilizasyon
Tüm şubelerde sterilizas-

yon işlemleri gerekli aralıklarla 
yapılıyor. Ayrıca genel mü-

dürlük, bölge müdürlükleri ve 
transfer merkezlerinde sterili-
zasyon işlemleri yapıldı. Tür-
kiye genelindeki tüm birimlere 
el dezenfektanları yerleştirildi. 
Transfer merkezlerinde araç 
içi sterilizasyonlar yapılıyor. 
Personel servisleri gerekli ara-
lıklarla sterilize ediliyor.

lışanlarımızın ve müşteri-
lerimizin güvenliği bizim 
için olağanüstü önemlidir. 
Türkiye’de hem ofislerimiz-
de hem de depolarımızda 
çalışma düzenimizi yeniden 
şekillendirdik. Bu sayede 
bütün gümrüklü - güm-
rüksüz depolarımız, hava-
alanı ve limanlarda bulu-
nan ofislerimiz ve İstanbul 
Havaalanı’nda bulunan de-
pomuz aktif olarak faliyette 
ve müşterilerimize hizmet 
vermektedir. Sahadaki çalı-
şanlarımıza ve elbette tüm 
sağlık personeline ve bu 
zorlu süreci atlatabilmemiz 
için emeği geçen herkese en 
büyük ve naçiz saygılarımı, 
en içten teşekkürlerimi suna-
rım.’ dedi.

KÜRESEL Covid -19 salgı-
nının arka planında, potansi-
yel olumsuz etkiyi azaltmak 
için ticari faaliyetlerini sürek-
li değişen duruma göre adap-
te eden Deutsche Post DHL 
Group, iş birimlerinin acil 
durumlarda bile iş sürekliliği 
planlaması sayesinde, müşte-
rileri için mümkün olan en 
iyi operasyonları sağlayan 
bütünsel bir yönetim süreci 
uygulamasını takip ediyor.

DHL Global Forwarding 
Türkiye CEO’su Ingo-Ale-
xander Rahn, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada “Bu kri-
tik dönemde, günlük yaşa-
mımızda iyi işleyen bir sağlık 
altyapısının, gıda ve diğer 
temel ihtiyaç ürünlerinin 
tedarik zincirinin önemini 

daha iyi anlamış olduk. Aynı 
zamanda lojistik de dünya-
nın hareket halinde ve bağ-
lantıda kalmasını sağlayan 
hayati sektörlerden biri. İçin-
de bulunduğumuz şartlarda, 
DHL Global Forwarding 
olarak müşterilerimizi pazar 
koşulları hakkında güncel-
lemenin, lojistik faaliyetle-
rini planlamaları açısından 
faydalı olduğuna inanıyo-
ruz. Bu nedenle hava, deniz 
ve karayolu taşımacılığı ve 
gümrük işlemleri hakkındaki 
tüm önemli güncel bilgileri 
ve haberleri içeren bir ‘Gün-
cel Sektör Bülteni’ni haftada 
3 kez yenileyerek müşterile-
rimizle paylaşıyoruz.

En iyi hizmeti sunmaya 
kararlı olmakla birlikte ça-

Covid-19 salgını süresince kişisel ihtiyaçlar için gerekli ürünlerin 
temin edilmesini sağlamak daha da önemli bir görev haline geldi. 
DHL Global Forwarding bu noktada müşterilerine kesintisiz 
hizmet sunmaya devam ediyor. 

DHL Express Türkiye’ye “En İyi İşveren” Ödülü
DHL Express Türkiye, 
global İK analitiği ve da-
nışmanlık firması Great 
Place to Work tarafından 
“Türkiye’nin en iyi işveren-
leri” arasında gösterildi. 

Kendi sertifikasyon 
programı aracılığıyla ulusal 
ve uluslararası düzeyde ça-
lışanların iş deneyimlerini 
değerlendiren Great Place 
to Work tarafından Tür-
kiye özelinde yapılan araş-
tırmaya 192 şirket katıldı. 
İki aşamalı değerlendirme 

mızın temelinde müşteri 
memnuniyetinin, mutlu 
çalışanlardan geçtiği inancı 
yatıyor. Bu kapsamda ter-
cih edilen işveren olma he-
defiyle çalışanlarımıza her 
zaman keyifle işe geldikleri 
bir ortam sunmak için uzun 
yıllardır çalışıyoruz. Bunun 
insan kaynakları alanında 
prestijli organizasyonlar 
tarafından teyit edilmesi 
ise hem gurur veriyor hem 
de motivasyonumuzu artı-
rıyor” dedi.   

sürecinde çalışanların kurum 
kültürü algısını ölçen Güven 
Endeksi’nden ve insan kaynak-
ları uygulamalarını inceleyen 
İşyeri Kültürü Analizi’nden 
başarılı sonuçlarla çıkan DHL 
Express Türkiye, 500-2000 ça-
lışanı bulunan şirketler arasın-
da ikinciliği elde etti.  

DHL Express Türkiye İn-
san Kaynaklarından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ayla 
Çetinbora, ödüle ilişkin de-
ğerlendirmesinde, “DHL’de 
insan kaynakları yaklaşımı-

9’uncu sayfadaki haberin devamı
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‘’Tedarik Zinciri, Lojistik ve Taşımacılık Yönetiminde’’

Stratejik İş Ortağınız

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.
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TÜRKIYE İhracatçılar Mec-
lisi (TİM), Covid-19 süreci 
ve sonrasında ticaretin yönü-
nü çizmek hedefiyle büyü-
kelçilerle düzenlediği “TİM 
Export Talks” online panel-
lerine devam ediyor. İkinci 
paneli Türkiye Cumhuriyeti 
Hollanda Büyükelçisi Şaban 
Dişli ile gerçekleştiren TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “Hol-
landa ile son 10 yılda ikili ti-
carette yüzde 100’e yakın bir 
artış yakaladık. Buna rağmen, 
Türkiye’nin Hollanda’nın 
ithalatından aldığı pay hâlâ 
yüzde 1’in altında. İhracatçı-
larımız için önemli potansi-
yel bulunuyor. Ülkemiz, Co-
vid-19 salgını sonrasında yeni 
bir düzenin merkezinde olma 
şansını yakalayacak.2019 yı-
lı Cumhuriyet tarihi rekoru 
kırarak geride bırakan ihraca-
tımız için nice yeni imkanlar 
olacak“ dedi. Türkiye Cum-
huriyeti Hollanda Büyükelçisi 
Şaban Dişli ise “Avrupa’da bu 
süreci en hızlı atlatacak ülke 
Hollanda olacak. Mayıs sonu, 
haziran başı inşallah ikili tica-
rette eski seviyelere ulaşacağız. 
Hollanda’da dijital ekonomi, 
oyuncak sektörü ile havuz, 

mutfak araç gereçleri, ofis ve 
yapı malzemeleri gibi ürünler-
de ihracatçılar için büyük fır-
satlar var “ diye konuştu.

Hedef, ilk 50 üründe
pay artırmak

Hollanda ile çoğu Avru-
pa ülkesinden önce ticari ve 
diplomatik ilişkilerin başla-
dığı ifade eden TİM Başka-
nı İsmail Gülle, bu ülkenin 
Türkiye’nin önemli bir ticari 
partneri olduğunu söyledi. 
Hollanda ile 2009 yılında 6,8 
milyar dolar olan ikili ticare-
tin 2019 yılında 12,7 milyar 
dolara ulaştığını kaydeden 
İsmail Gülle, ikili ticaret ile 
ilgili şu bilgileri verdi: 

“Hollanda’ya aynı dönem-
de ihracatımız ise 2,1 milyar 
dolardan,5,4 milyar dolar se-
viyesine gelerek oldukça kısa 

bir sürede yüzde 155’lik bir 
artış gösterdi. Her ne kadar 
son 10 yılda ikili ticarette 
yüzde 100’e yakın bir artış ya-
kalanmış olsa da Türkiye’nin 
Hollanda’nın ithalatından 
aldığı pay hâlâ yüzde 1’in al-
tında. İhracatçılarımız için 
önemli potansiyel bulunuyor. 
Hollanda’nın 2019’da en çok 
ithal ettiği ilk 50 üründe ise 
Türkiye’nin ithalattaki payı 
yalnızca yüzde 0,4 olarak ger-
çekleşti. Hollanda’da pazar 
payımızın artırmak için ön-
celikle Hollanda’nın ithala-
tında en önemli yer tutan ilk 
50 üründe alan kazanmamız 
gerekiyor. Hollanda’ya ihra-
catımızda özellikle, otomotiv, 
hazır giyim ve kimyevi madde-
ler sektörlerimiz öne çıkıyor. 
2019 yılında bu üç sektörün 

ihracatı Hollanda’ya toplam 
ihracatımızın yüzde 62’sini o-
luşturdu. Yaptığımız analizler 
çerçevesinde; otomotiv, çelik, 
hububat ve yaş meyve sebze 
sektörlerindeki birçok ürün-
de ise ülkemizin rekabet gücü 
yüksek olmasına rağmen Hol-
landa pazarında yeteri kadar 
pay alamadığımızı gördük. Bu 
ürünler arasında buğday unu, 
otomobiller, sodyum karbo-
nat, ayçiçek yağı, domates ve 
plastik kaplar bulunuyor. “

Ikili ticarette
normalleşme en erken 

mayıs sonunda 
Hollanda ekonomisinin en 

iyi durumdayken krize yaka-
landığı belirten Şaban Diş-
li, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hollanda, üretim ülkesinden 
daha çok bir ticaret ülkesi. 
Ülkelerden mal alıp satan bir 
ülke. Bu anlamda bir yavaşla-
ma söz konusu olacak. Ancak 
sanayi üretimindeki daralma 
yüzde 1-1,5 seviyesinde. Hiz-
met ve ulaşım sektörleri çok 
etkilendi. Bu nedenle hem 
Hollanda hem Avrupa Mer-
kez Bankası çok büyük des-
tekler açıkladı. Pandeminin 
etkisiyle Hollanda ekonomi-

sinde yüzde 1,5-7, ihracatın da 
yüzde 1-8 arasında bir daral-
ma bekleniyor. Ancak bizim 
gibi, Hollanda da değişiklikle-
re çok çabuk ayak uyduruyor. 
Hollanda’ya ihracatımız tüm 
olumsuzluklara rağmen yüzde 
2,5 arttı. İthalatımız yüzde 1,2 
azaldı. Hollanda’da dış ticaret 
fazlası veriyoruz. Avrupa’da 
bu süreci en hızlı atlatacak 
ülke Hollanda olacak. Biz de 
ihracatımızı artıracağız. Mayıs 
sonu, haziran başı ikili ticaret-
te eski seviyelere ulaşacağız. 
Türkiye’nin avantajlı olduğu 

GEFCO, tıbbi cihaz ve cerrahi 
ekipman üreticisi Hillrom için 
haftada yaklaşık bin tıbbi yatağı 
Avrupa’daki varış noktalarına ta-
şıyor. Gefco Fransa, Hillrom’un 
Covid-19 krizi sırasında yükse-
len tıbbi yatak ve cihaz taleple-
riyle başa çıkmasına yardımcı 
olmak için Avrupa çapında acil 
teslimatlarını yönetiyor.

Her hafta Fransa’daki bir ü-
retim tesisinden alınan binden 
fazla yatak, hava yatağı ve diğer 
aksesuarları Fransa, Almanya, 
İtalya, İspanya, İsviçre ve İngil-
tere’deki tıp merkezleri, klinik-
ler ve hastanelere teslim ediyor. 

Gefco Fransa, bir süredir 
Fransa ve diğer Avrupa ülke-
lerinden yedek parça ve ham-
madde tedarik ediyor. Buna ek 
olarak, Gefco, tanıtıma yönelik 
tıbbi cihazların fabrikadan has-
tanelere ve huzurevlerine teda-
rik edilmesini sağlıyor. 

Gefco, Covid -19 test kitleri 
için düzenlenen Time Critical 
gönderileriyle önemli bir sağlık 
kurumunu da destekliyor.Glo-
bal lojistik sağlayıcısı Gefco, 
çok uluslu bir sağlık hizmeti 

gıda, tekstil, otomotiv, kim-
ya, yazılım sektörlerin etki-
siyle ihracatımızı hızlıca eski 
seviyesine getiririz. Burada 
Türk ürünlerinin algısı güçlü. 
Hollanda’da dijital ekonomi, 
oyuncak sektörü ile havuz, 
mutfak araç gereçleri, ofis ve 
yapı malzemeleri gibi ürün-
lerde ihracatçılar için büyük 
fırsatlar var. Hollanda’da Türk 
ürünlerinin algısını daha güç-
lendirmek için bizim inovatif, 
çevreci, yenilikçi ve döngüsel 
ekonomiye uygun ürünlere 
geçmemiz lazım.”

sağlayıcısı için 30-ton tıbbi 
ekipman taşıdı. Covid -19 test 
kitlerini de içeren bu gönderi 
Fransa’dan Cezayir, Tunus ve 
Antiller’e, bu bölgelerdeki has-
tane ve özel laboratuvarların 
artan ihtiyaçlarına destek ol-
mak için gönderildi.

Gefco Hava ve Deniz Genel 
Müdür Yardımcısı Paul-Henri 
Freret, “Acil global teslimatlarla 
müşterilerimizin operasyonla-
rına destek olmak DNA’mızda 
var. Ayrıca, beklenmedik olay-
lar esnasında ihtiyaç sahipleri-
ne yardım edebilmek amacıyla 
uzun süredir zaman açısından 
kritik (Time Critical) çözüm-
ler sunuyoruz.

Bu kriz, ekip olarak her türlü 
zorluğun üstesinden gelebil-
mek için müşterilere uyum sağ-
lama, onlarla iş birliği yapma ve 
çok yakın şekilde çalışma be-
cerilerinde daha da yükseklere 
ulaştığımızı gözler önüne serdi. 
Müşterilerimizin önemli ça-
lışmalarını desteklerken kendi 
çalışanlarımızın güvenliğini ve 
onlara saygı duyulmasını sağla-
maktan gurur duyuyoruz” dedi.

Hollanda’da Türk İhracatçılar
İçin Büyük Fırsatlar Var

Coronavirüs Krizi Lojistik 
Sektörünü Hızla Dijitalleştiriyor

Gefco Fransa’dan
Covid-19 İle Mücadeleye 
Taşıma Desteği

E-TICARETE göre, daha 
sakin yol alan hizmet sektö-
rünün dijital dönüşümü, sos-
yal mesafenin hayati olduğu 
bugünlerde müthiş bir şekil-
de hızlandı. Bankacılık, eği-
tim, lojistik, sağlık sektörleri 
dijitalleşiyor. Günlük hayatta 
ihtiyaç duyduğumuz birçok 
hizmet, akıllı algoritmalarla 
desteklenen yeni nesil di-
jital platformlar sayesinde, 
konum-tabanlı ve gerçek-za-
manlı arz-talep yönetimine 
geçiyor.

Lojistik yönetimini uçtan 
uca dijitalleştiren Tırport, 
akıllı algoritmalarla destek-
lenen uygulamalarıyla 100 

Milyar USD’lık Türk lojistik 
sektörünü dijitalleştirmeye 
aday. Tırport, yaşanmakta 
olan coronavirüs kriziyle 
sosyal mesafenin korunması 
gereken bugünlerde, lojis-
tiğin kesintisiz yürütülmesi 
için birçok KOBİ’nin tercih 
etmeye başladığı emsalsiz 
bir çözüm olarak ön plana 
çıktı. Dünyanın en büyük 
Startup yarışması Create@
Alibaba’nın Hangzhou’daki 
dünya finallerinde binlerce 
Startup arasından “Unicorn 
olacak 20 Startup”tan birisi 
seçilerek 2020’ye giren Lo-
jistik Teknolojileri Startup’ı 
Tırport, lojistik yönetimini 

uçtan uca dijitalleştirmeye 
devam ediyor. 

Geliştirdikleri yapay zekâ 
algoritmalarıyla desteklenen 
iş modeliyle lojistik yönetimi-
ni uçtan uca dijitalleştirdikle-
rini kaydeden Tırport Pazar-
lamadan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burcu Kale, 
şunları söyledi:  “Türkiye’nin 
en büyük lojistik firmalarının 
bile günde maksimum bin 
500 kamyon taşıma yapabil-
diği bugünlerde, özellikle 
spot pazarda KOBİ’lerden 
gelen yoğun taleple Tırport, 
15 Mart-15 Nisan arasında-
ki dönemde iş hacmini yüz-
de 30’un üzerinde arttırarak 
günde bin 800 kamyona 
çıkardı. KOBİ’ler, coronavi-
rüs nedeniyle alışık oldukla-
rı klasik yöntemlerle uygun 
kamyonlara ulaşamayınca, di-
jital platform olan Tırport’u 
keşfetmeye başladılar. Aynı 
şekilde, kamyoncular da hızla 
Tırport üyesi oluyor ve siste-
mimizde  35 bine yakın aktif 
kamyoncu yer alıyor. Tır-
port olarak bu yılın sonunda 

günde 5 bine yakın taşımayı 
yönetmeyi hedefliyoruz. Bu 
rakam, Türkiye’nin en büyük 
lojistik firmasının 2 katı bir 
hacme ulaşmış olmayı ifade e-
diyor. Tırport’un 2023 hedefi 
ise, pazarda yüzde 7’lik bir pa-
zar payına ulaşmak, günde 30 
bin taşımayı yönetebilmek, 
Türkiye’deki 250 bin kam-
yoncunun bulunduğu yerden 
yük bulmak ve daha yolda 
giderken dönüş yükü yakala-
mak için 1 numaralı tercihi 
olmaktır. Tırport, yükünüzü 
cepten bulup, lojistiği cepten 
yönetmenizi uçtan uca dijital-
leştiriyor” dedi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Depo Kiraları Sektörü Zora Sokuyor
LOJISTIK firmaları tarafından kira-
lanarak işletilen antrepolar ve lojistik 
depolarında ithalat, ihracat ve iç pi-
yasa daralması neticesinde müşteriler 
tarafından farklı talepler yapılıyor. 
Dış ticaret firmaları, ithalatçı ve ih-
racatçılar, stoklarını küçültüyorlar ve 
antrepo işletmecilerine ödeme vadele-
rini 30-60 günden 180 güne uzatmak 
gibi çözüm arayışlarını dile getiriyor. 
Bunun yanı sıra salgın sona erene dek 
depoda verilen hizmetlerin maliyetle-
rinin yarısının ödenmesi de gündeme 
getirilen öneriler arasında yer alıyor.

Lojistik firmaları bu sürecin atlatıl-
masında müşterilerine uygun çözümler 
sunmak istese de sektörde kullanılan 
depoların önemli bir kısmının uzun 
kontratlarla kiralanmış olması, sektörü 
çözümsüz bir noktaya götürüyor. Ko-
ronavirüs salgını nedeniyle filolarını 
verimli kullanamayan, iş hacmi azalan, 
depo ve antrepolardaki yük hareketliliği 
çok azalmış olan lojistik firmaları, salgın 
öncesindeki ticari koşullarda yapılmış 
olan kira kontrat koşullarını karşılama-
da çok zorlanıyor. Bu noktada depo ve 

COVID-19 salgını sürecinde gerek 
kamu kurum ve kuruluşları gerekse ö-
zel sektör temsilcileri tarafından top-
lum sağlığı ve düzeninin korunması 
açısından olası tüm riskleri ortadan 
kaldırmak ve süreci kontrollü yönet-
mek adına çeşitli tedbirler alınıyor. 
Bu tedbirlerin en başında ise sosyal 
mesafe kadar gündemi uzun süredir 
meşgul eden maske temini geliyor. 
Salgından olumsuz etkilenen ve buna 
rağmen çalışmalarını kesintisiz sür-
düren sektörlerin başında ulaştırma 
ve lojistik sektörü geliyor. Bu zorlu 
günlerde tedarik zincirinin kopma-
ması için çalışmaları zorunlu olan lo-
jistikçiler de maske bulmakta zorluk 
çekenlerden. Sektördeki bu zorluğu 
görerek harekete geçen UTİKAD, 
T.C. Cumhurbaşkanlığı’na gönder-
diği yazı ile maske ve koruyucu mal-
zeme talebinde bulundu.

Hazırlanan yazıda; “Ülkemizin 
içinde bulunduğu bu kritik ve belirsiz 
süreçte yayınlanan tebliğ/genelge ve 
bildirimlerde zorunlu tutulan maske 
bulundurma uygulamasının güven-
lik tedbirleri kapsamında tüm taşıma 
modlarında uygulanması gerektiğin-
den iş yerinde ve/veya sahada lojistik o-
perasyonlarda çalışarak, lojistik akışla-
rın devamını sağlayan başta şoförler ve 
uçuş personeli olmak üzere tüm lojistik 
sektörü çalışanları için öncelikle üc-
retsiz olmak üzere maske ve koruyucu 
malzeme temin edilmesi, bunun müm-
kün olmaması halinde ücretli olarak 
maske temin edilebilecek kurumların 
belirlenerek lojistik şirketlerinin maske 
ve koruyucu malzeme temin edebilme-
sinin sağlanması” talebine yer verildi.

antrepoların mal sahiplerinin de ola-
ğanüstü koşullar karşısında kiracı du-
rumundaki lojistik firmalarına destek 
vermesi bekleniyor. Mevcut olağanüstü 
koşullarda; ülke ekonomisinin ayakta 
kalması ve sürdürülebilirliğin sağlan-
ması için tüm tarafların aynı iyi niyet ve 
anlayışla hareket etmesi gerekiyor.

Bu gerçekten hareketle UTİKAD, 
13 Nisan 2020 tarihinde gönderdiği bir 
yazıyla Muratbey Gümrüğü’nde TOBB 
tarafından işletilerek lojistik ve güm-

rük müşavirliği firmalarına kiralanan 
depoların ve ofislerin kiralarının geçici 
bir süreliğine durdurulması talebini 
TOBB yönetimine iletti ve bu konuda 
bir adım atılmasını bekliyor. Benzer 
şekilde gerek gümrüklü sahalar içinde 
gerekse dışındaki antrepo ve depoların 
kiralarında geçici bir süre durdurma, 
kira ücretlerinde indirim yapılması gi-
bi çözümlerin hayata geçirilmesi gere-
kiyor. Aksi takdirde lojistik firmaların 
depo kira maliyetlerini karşılayamaya-
cak olması nedeniyle lojistik akışların 
durması veya aksaması ülke ekonomisi-
ne çok daha büyük hasarlar verecektir.

Lojistikçiler 
Maske 
Bulamıyor
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ve sınırlamalar gecikmelere 
sebep olmaktadır. Uğrak ip-
talleri sebebiyle denizyolu 
konteyner taşımacılığında 
aksamalar mevcuttur.

UTİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı ve 
FIATA Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Turgut Erkeskin, 
UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Karayolu Çalış-
ma Grubu Başkanı Ayşem 
Ulusoy, UTİKAD Yönetim 
Kurulu Eski Başkanı Kosta 
Sandalcı ve UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Eski Üyesi Mete 
Tırman da soruları ve çözüm 
önerileriyle online toplantı-
ya katılım sağladı. UTİKAD 
Webinar’ında öne çıkan baş-
lıklar ise şöyleydi:

Yolcu uçaklarının sefer 
iptalleri, kargo uçaklarına 

olan talebi arttırdı
Havayolu kargosunun çok 

önemli bir bölümü (yüzde 

UTIKAD Genel Müdürü 
Cavit Uğur’un moderatörlü-
ğünde gerçekleşen toplantı, 
UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener’in su-
numuyla başladı. UTİKAD 
Yönetim Kurulu üyelerinin 
ve UTİKAD İcra Kurulu ü-
yelerinin de hazır bulunduğu 
toplantıda, Koronavirüs sal-
gınının ulusal ve uluslararası 
lojistik sektörüne etkileri ve 
gelecek döneme ait öngörüler 
üyeler ile paylaşıldı. İki saat 
süren toplantının soru-cevap 
kısmında ise, sektördeki mev-
cut sorunlara yönelik çözüm 
önerilerinde bulunuldu.

Covid-19 ve taşımacılık 
genel değerlendirmeler
Koronavirüs salgının et-

kisiyle dünyanın en büyük 
ikinci ekonomisine sahip 
Çin’in ihracatı 2020 yılının 
ilk iki ayında yüzde 17.2 
oranında azal-
dı. ABD-Çin 
arası ticaret 
s a v a ş l a r ı 
küresel ta-
lep, ticaret 
ve yatırım 
ortamını 2 
seneyi aşkın 
süredir olum-
suz etkileyen bir 
faktördü. 2020 yılının 
Ocak ayında taraflar anlaş-
maya varmış olsa bile Çin’in 
ABD’den almayı taahhüt 
ettiği 200 milyar ABD Do-
ları tutarındaki hizmet ve 
mal alımının gerçekleşmesi 

koronavirüs salgını nede-
niyle çok düşük bir ihtimal 
olarak görülüyor. 

UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emre Eldener, ül-
kelerin koronavirüs salgınını 
kontrol altına almak amacıyla 

aldıkları önlemlerin taşı-
macılık sektörüne 

etkilerini bir-
kaç madde 

ile özetledi;
Yolcu u-

çakları se-
ferlerinin 

iptali sebe-
biyle kargo 

uçaklarına olan 
talep çok artmıştır.

Tren seferlerindeki aksa-
malar sebebiyle çok-modlu 
taşımacılık sistemleri verimli 
bir şekilde işletilememekte-
dir. Konteynerler limanlarda 
beklemektedir.Karayolu sı-
nır kapılarındaki kontroller 

için uçuşların konaklama 
yapmadan seferlerinin yapı-
labilmesini sağlamakta, uçuş 
personelleri ise karantina 
otellerinde konaklayarak 
görevlerini yürütmektedir. 
Paylaşılan son bilgiye göre, 
Sabiha Gökçen Havalimanı 1 
Nisan’dan itibaren bir ay bo-
yunca uçuşlara kapatılmıştır.

Demiryolu taşımacılığı 
koronavirüs açısından

en tehlikesiz tür
Demiryolu taşımacılığında 

fiziki temasın diğer taşıma 
türlerine kıyasla daha az olu-
şu sebebiyle ülkeler tarafın-
dan alınan önlemlerin demir-
yolu taşımacılığı üzerindeki 
olumsuz etkisinin nispeten 
daha az olduğunu söyleyebi-
liriz. Özellikle Avrupa yönlü 
çıkışlarda karayoluna kıyasla 
demiryolu daha iyi konumda-
dır. Son dönemde demiryolu 
taşımacılığına yönelik ciddi 

bir talep oluştuğunu görüyo-
ruz. Artan bu talebe karşılık 
olarak hem frekansların arttı-
rılması hem de vagon tedariği 
ile demiryolu taşımalarının 
daha verimli bir şekilde ya-
pılması söz konusu olabilir. 
Konuyla ilgili olarak TCDD 
Bakü-Tiflis-Kars hattında ka-
pasite artımına gideceğini de 
açıklamıştır.

Iran ile tampon bölge 
henüz mevcut değil

Şu an için İran taşımala-
rında Kapıköy sınır kapısında 
sterilizasyon işleminden geçi-
rilen yük trenleri garın dışın-
da 4 saat bekletildikten sonra 
sevk ediliyor. Herhangi bir fi-
ziksel temas olmaması adına, 
yük vagonları lokomotif arka 
tarafta İran sınır bölgesine ya 
da karşı taraftan Türk sınır 
bölgesine iletiliyor. Bu esna-
da lokomotif ve personel sınır 
kapısını geçmemektedir.

Kara sınır kapılarına
yönelik öneriler

Özellikle Avrupa ülkeleri 
ile en önemli karayolu sınır 
bağlantımız olan Kapıkule 
Sınır Kapısı’nda Türkiye ve 
Bulgaristan’ın aldığı önlemler 
sebebiyle uzun araç kuyrukları 
oluşturuyor. Türk ve yabancı 
şoförlere 14 günlük karantina 
uygulaması ve vize işlemleri-
nin durdurulması sebebiyle 
yük taşımacılığı durma nok-
tasına geldi. Çekici, dorse ve-
ya şoför değişimini içeren İki 
Kademeli Plan şu an itibariyle 
uygulanamamaktadır. 

70-80), yolcu uçaklarının al-
tında taşınıyor. Yolcu seferle-
rinin iptal edilmesi sebebiyle 
yolcu uçaklarının gövdesinde 
taşınan ve havayolu kargo ta-
şımacılığı için önemli bir hac-
min ortadan kalkmış olması, 
kargo uçaklarına olan talebi 
artırdı. Bu noktada yolcu 
uçaklarında maliyetin yüzde 
80’i yolcuya yüzde 20’sini ise 
kargoya yükleyen havayolları; 
bir anda bütün uçağın mali-
yetini kargoya yüklemek zo-
runda kaldı. Havayolları aza-
lan yolcu talebine göre artan 
kargo ihtiyacı nedeniyle hızlı 
bir şekilde yolcu uçaklarını 
organize ederek kargo taşı-
ma amaçlı olarak kullanma-
ya başladılar. Kargo seferleri 
ve geçici depolama yerleri ile 
antrepolarda işlemler zorlu 
şartlar altında yapılmakta, 
tüm havayolu şirketleri kar-
go seferlerini icra edebilmek 

UTİKAD Covid-19 ve Lojistik Konulu 
Çevrimiçi Toplantı Gerçekleştirdi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği UTİKAD’ın, gerçekleştirdiği 
“Covid-19 ve Lojistik” konulu çevrimiçi toplantıya 100’den fazla sektör temsilcisi katılım sağladı.

KAPIKULE’DE Türkiye sı-
nırına gelen yabancı ve Türk 
şoförlere 14 günlük karantina 
uygulaması yerine hızlı tanı 
testi uygulanarak sonucu ne-
gatif çıkan şoförler seferlerine 
devam ettirilmelidir.

İhracat taşımaları için hızlı 
tanı testi sonucu negatif olan 
yabancı ve Türk şoförlerin Bul-
gar makamlarına bildirilerek 
Avrupa yönü araç çıkışları sağ-
lanmalıdır. 

Öncelikli olarak Kapıkule’de 
alınacak bu önlem diğer sınır 
kapılarında da uygulanmalı-
dır. Türk şoförlerin Schengen 
vizelerinin belirli bir tarihe ka-
dar otomatik olarak uzatılması 
için AB nezdinde acil girişimde 
bulunulmalıdır.

AB ülkelerinin Türk taşıma 
araçlarına uyguladığı kota ve 
transit geçiş belgesi sisteminin 
askıya alınması için AB nezdin-

de acil girişimde bulunulmalıdır. 
Yükler sınırlardan 15 dakika-

nın altında geçebilmeli, taşıma-
cılık koridorları yük taşımacılığı 
için açık tutulmalı, taşımacılığa 
yönelik ulusal sınırlamalar kaldı-
rılmalı ve taşımacılık sektörün-
de çalışan herkese uygulanan 
idari prosedürler azaltılmalıdır.

UTİKAD’ın kara sınır kapıları-
na ilişkin önerileri 24 Mart 2020 
tarihinde T.C. Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a 
yazılı olarak iletildi.

Denizyolu taşımacılığında 
yüzde 40’lık navlun artışı
Armatörlerin salgın sebe-

biyle Çin’e veya Çin’den yap-
tıkları seferleri azaltmaları tüm 
dünyadaki konteyner trafiğini 
olumsuz etkiledi. Limanlara ka-
bul edilmeyen gemiler yüklerin 
gecikmesine ve taşımacılık ma-
liyetlerinin artmasına sebep ol-
maktadır. Uğrak iptalleri (blank-

sailing) sebebiyle 2020 yılının ilk 
iki ayında 1.9 milyon TEU hacim 
kaybı yaşandı. Uzakdoğu’dan 
yapılan ithalatın azalması sebe-
biyle ihracat mallarının yükle-
neceği boş konteyner buluna-
mamaktadır. İhracat yüklerinin 
birikmesi sebebiyle gemilerde 
yer sorunu başladı. Bunun sebe-
bi ise; yasaklı ülkelerden gelen 
gemilerin 14 günlük karantina 
süresi dolmadan Türkiye’deki li-
manlara kabul edilememesi. Bu 
durumda geminin sefer süresi-
nin 8 gün sürdüğünü varsayar-
sak, kalan günleri tamamlama-
dan limana kabul edilmiyor. Bu 
durum tabii ki ciddi bir maliyet 
artışına ve ihracat yüklerinin 
de gecikmesine sebep oluyor. 
Bunun yanı sıra demiryolu ve 
denizyolu kombinasyonu ile ya-
pılan taşımalarda demiryolunda 
yaşanan gecikmelerden dolayı 
yüksek demuraj ve ardiye üc-

retleri söz konusu olmaya de-
vam ediyor.

Herkesin merak ettiği konu: 
Alacak sigortası

Müşterilerin bir ihtimal 
ödeme yapamamaları veya 
ödemelerini geciktirmeleri söz 
konusu olabilir. Bu noktada 
alacak sigortasını nasıl ve ne 
şekilde devreye sokabiliriz? Sü-
reç nasıl işliyor?

UTİKAD Risk Yönetimi Mü-
dürü Pınar Kapkın, üyeleri ala-
cak sigortası konusunda bilgi-
lendirdi.

Kapkın; “Alacak sigortaları 
bazı sigorta şirketler tarafından 
sağlanabildiği gibi, devlet des-
tekli olarak da sağlanabiliyor. 
Kapsam olarak işleyişte farklılık-
lar olmakla birlikte benzer temi-
natı sağlıyorlar. Firmanın yaptığı 
herhangi bir teminata bağlan-
mamış vadeli satışlardan doğan 
borcun ödenmeme riskini te-

minat altına alıyor. Kredi limiti 
tahsis edilmiş bir alıcının iflas, 
konkordato, tasfiye gibi hukuki 
durumlarla temerrüde düşmesi 
halinde teminat sağlıyor. 

Devlet Destekli Alacak Si-
gortasından daha önce sadece 
mikro ve küçük ölçekli işletme-
ler yararlanabiliyorken, 1 Nisan 
2020 tarihinde çıkan yeni bir 
karar ile bu rakam 125 milyon 
TL’ye çıkarıldı. Dolayısıyla artık 
orta ölçekli firmalar da bundan 
yararlanabilecekler. Prim he-
saplaması yapılırken, işletmenin 
son mali yılındaki vadeli satışla-
rından elde ettiği ciro baz alını-
yor. Bu konu ile ilgili sisteme ka-
yıtlı yaklaşık 10 civarında sigorta 
şirketi var. Fakat şu anda bu te-
minatı Halk Sigorta veriyor. Sis-
teme kaydolmak için başvuru 
formu istiyorlar ve bu başvuru 
formunun değerlendirme süreci 
de 10-15 gün arası sürebiliyor. 

Geçen sürenin ardından sonucu 
size bir teklif ile sunuyorlar ve 
verilen limite kadar bir teminat 
sahibi oluyorsunuz. 

Devlet Destekli Alacak Sigor-
tasında, sigortalı ile alıcı arasın-
da yapılan satış anlaşmasında, 
satış vadesinin belirtilmesi ge-
rekiyor. Eğer bir satış anlaşması 
yoksa sigortalı ile alıcı arasında 
kararlaştırılan satış vadesi fa-
tura üzerinde belirtilmesi şartı 
aranıyor. Dövize endeksli fatu-
ralar veya sözleşmeler kapsa-
mındakiler hariç olmak üzere, 
Türk Lirası cinsinden yapılan sa-
tışlara uygulanabiliyor ve azami 
fatura vadesi 360 gün olabiliyor. 
Teminat bazında baktığımızda 
şu anda pandemiye bağlı hasar-
ların ödemesi -limit dahilinde- 
yapılıyor. Şunu da unutmamak 
gerekir ki, sigorta şirketinin bu 
limiti düşürme ya da iptal hakkı 
bulunuyor” diye belirtti.

BEKLENTİLER VE ÖNERİLER
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sonellere uygulanan karanti-
nalar ve gümrüklerde uygula-
nan sıkılaştırılmış kontroller 
sebebiyle oluşan hantallıktan 
dolayı, hem hacim hem de 
operasyonel açıdan normal 
işleyişinin çok gerisinde kal-
mış durumda. 

Birçok sektör kendi dina-
miklerinin bozulmasına karşı 
verdiği mücadelenin yanında, 
lojistikte yaşanılan aksilik-
lerin de olumsuz etkileriyle 
karşı karşıya kalıyor. Kimya 
sektörü de bu listenin en ba-
şında yer alan sektörlerden 
bir tanesi.”
Depolama ihtiyacı artabilir

Kimya sektörünün ana 
hammadde tedarikinde Çin’e 

rında daha çok şirketin iflas 
edebileceği ifade ediliyor. 

Denizcilikte belirsizlik 
devam ediyor

Salgının Çin’de ağır etki 
yaptığı Şubat Mart aylarında 
bazı önemli Çin limanlarının 
kapatılmasıyla denizcilik ve 
konteyner trafiğinde yaşanan 
kriz ise etki alanını genişle-
terek devam ediyor. Binlerce 
gemide çalışan 1.5 milyon 
denizci biten kontratlarına 
rağmen evlerine dönemezken 
ödemelerle ilgili yaşananların 
karantina şartlarıyla birleşme-
siyle derin bir sorun yaşanıyor. 

Deniz taşımacılığı endüst-
risinin diğer tarafında ise ka-
panan limanlar ve iptal edilen 
seferlerle birlikte malların 
olması gereken limanlara za-
manında ulaşmaması, artan 
navlun giderleri ve hızla de-
ğişme potansiyeli bulunan 
yeni yönetmeliklere ayak 
uyduramamak gibi büyük 
problemler yer alıyor. Çin 
limanlarının yeniden açılma-
sı ise Türkiye’de olduğu gibi 
Avrupa ve Amerika’da yaşa-
nan kısıtlamalardan dolayı 
endüstriyi rahatlatmıyor. 

Ancak denizcilikte yaşanan 
büyük krize rağmen düşen 
petrol fiyatları yüzünden tan-
ker piyasasının büyük rağbet 
gördüğü ve bu alanda faaliyet 
gösteren denizcilik şirketleri-
nin de parlak bir dönemden 
geçtiği göze çarpıyor. Enerji 
talebinin düşük olmasına rağ-
men petrol tankerlerinin bu 
kadar yoğun faaliyette olması 
ithalatçı ülkelerin stok yap-

KORONA salgını sürecinde 
ile alt üst olan üretim ve teda-
rik süreçleri, her sektörü fark-
lı etkiliyor. Bazı sektörlerde 
üretim daralması yaşanırken 
bazı sektörlerde ise üretim 
tamamen durdu. Başta sağlık 
olmak üzere bazı alanlarda 
üretimin arttığına tanık oldu-
ğumuz bu günlerde, lojistik 
tüm bu süreçlerin olmaz hiz-
met tedarikçisi durumunda. 
Kimya sektöründe üretim 
yapan Coventya Kimya San. 
Tic. A.Ş Genel Müdürü Firat 
Korkunç, salgının kimya sek-
törü üzerindeki lojistik etkile-
rini KargoHaber Dergisi için 
değerlendirdi.  

‘Çin’in Wuhan şehrinde 

KÜRESEL olarak İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonraki en 
büyük kriz olarak insanlığın 
karşısına çıkan Koronavirüs, 
etkisini sürdürmeye devam 
ediyor. Salgının ortaya çık-
masının ardından yapılan bü-
tün tahminleri boşa çıkaran 
etkisiyle milyonlarca insana 
bulaşan ve yüzbinlerce ölüme 
sebep olan virüs, bazı ülkeler-
de kontrol altına alınsa da pek 
çok ülkede hala can almaya iş 
ve sosyal hayatı derinden etki-
lemeye devam ediyor. 

Çin’in Wuhan şehrinde 
ortaya çıkmasıyla önce orada 
başlayan ölümler ve şehir ka-
rantinalarıyla küresel tedarik 
sistemine etkilerinin konu-
şulduğu virüs, yayılmanın 
genişlemesiyle birlikte başta 
havacılık olmak üzere dünya 
lojistiğini de kökten etkiliyor.

Nisan sonu itibariyle salgı-
nı belli ölçüde kontrole alan 
ülkelerde gündeme gelen ye-
niden üretim ve hafifleştiril-
miş kısıtlamalar ise önümüz-
deki dönemde iyi planlanmış 
bir lojistiğin verimliliğin 
ötesinde stratejik bir öneme 
sahip olacağına işaret ediyor. 

Başta Türkiye’nin ihraca-
tında kilit rol üstlenen Avru-
pa ülkeleri olmak üzere ABD 
ve Orta Doğu ülkelerinde 
fabrikaların kapanmasıyla 
birlikte taşınan ürünlerin 
niteliğinde de önemli deği-
şimler yaşanmaya başladı. 
Korona krizinin en yoğun 
yaşandığı geçtiğimiz ay, başta 
sağlık malzemelerinin üreti-
mi ve taşınması ana gündem 

başlayıp sonrasında bütün 
Dünya’ya yayılan korona virü-
sünün önümüzdeki dönemde 
global ekonomiye yapacağı 
negatif etkinin yanında bir-
çok sektörde kemikleşmiş 
alışkanlıkların değişmesi de 
muhtemel gözükmekte.’ di-
yen Firat Korkunç şu açıkla-
malarda bulundu:

“Lojistik de virüsten en 
fazla etkilenen sektörlerin 
başında gelmekte ve tedarik 
zincirleri daha önce benzeri 
görülmemiş bir krize kar-
şı ayakta kalma mücadelesi 
vermekte. Tüm sektörlerin 
kesişme noktası olan lojistik 
sektörü sınırların kapanması, 
uçuşların iptal edilmesi, per-

konusu olurken, bu süreç, lo-
jistiğini iyi yöneten ülkelerin 
de virüse karşı mücadelede 
öne çıktığını herkese gösterdi. 

Türkiye’den önce bazı 
Avrupa ülkelerinde ağır et-
kilerinin hissedilmesiyle bir-
likte bütün ticari uçuşların 
durdurulduğu bazı karayolu 
kapılarının kapandığı Avrupa 
ülkelerinde yeni prosedürle-
rin açıklanmasıyla belli bir 
ölçüde devamı sağlanan taşı-
macılık için gündem oldukça 
hareketli geçiyor. 

Havayollarında iflaslar 
getiren dev kayıp

Korona virüs etkisinin en 
ağır şekilde hissedildiği ha-
vayollarında Nisan ortasın-
da IATA tarafından yapılan 
tahminlerde havayolu yolcu 
gelirlerinde 314 milyar dolar-
lık bir kayba işaret edilirken 
sadece ABD ve Avrupa’da ha-
va limanlarının kaybının 25 
milyar dolara kadar çıkabi-
leceğine işaret ediliyor. Hava 
kargoda ise toplam pazarda 
Ocak ve Şubat aylarında yüz-
de 3.3 ve 4.4 seviyelerinde 
gerçekleşen daralma, Mart 
ayında bir önceki yıla göre 
yüzde 22.7 olarak gerçekleşti. 
Yaşanan ölümlerin ve kısıtla-
masın zirveye çıktığı Nisan 
ayı rakamları henüz açıklan-
masa da daralmanın arttığı 
tahmin ediliyor. 

Salgının Avrupa’ya sıçra-
masının ardından Avrupa ve 
ABD’de bazı havayolları iflas 
ederken uzmanlar tarafından 
yapılan tahminlerde yaz ayla-
rına sarkan etkiyle havayolla-

alarak alternatif kaynaklara 
yöneltti. Virüsün hızla tüm 
Dünya’ya yayılmasından son-
ra Avrupa’da birçok ülkenin 
sınırlarını kapatması veya 
kontrollerini sıkılaştırması se-
bebiyle, yollarda ve gümrük-
lerde beklenilen süreler çok 
ciddi bir şekilde artış gösterdi. 
Avrupa’nın bazı ülkelerinde 
karayoluna alternatif olarak 
kullanılabilen denizyolu ta-
şımacılığında da artan talebe 
bağlı olarak yüzde 40 civarın-
da navlun artışları yaşandı. 

nında düşmesiyle gelir kaybı 
yaşayan uluslararası taşımacı-
lar artan maliyetlere ve kapa-
nan veya geçmesi daha zor hale 
gelen sınır kapılarına rağmen 
faaliyetlerine ara vermediler. 

Haziran ayına kadar daral-
ması beklenen Türk ihraca-
tından doğrudan etkilenecek 
olan uluslararası taşımacılar, 
vize, karantina ve sokağa çık-
ma kısıtlamaları gibi operas-
yonel engelleri de aşmak zo-
runda kalıyorlar.  

Ancak koronavirüsün 
Avrupa’da hızla yayılmasının 
ardından alınan sıkı ve takip 
edilemez önlemlerin ilk pa-
nikten sonra standart hale 
getirilmesi ve Türkiye’de Ti-
caret Bakanlığı’nın temassız 
ticaret ve sürücülerin karan-
tina uygulamasındaki güncel-
lemelerle daha sürdürülebilir 
hale getirildiğinin de altını 
çizmek gerekiyor. 

Tüm bu gelişmelere ha-
zırlıksız yakalanan Kimya 
sektörü, ileride tekrar etmesi 
muhtemel benzer dönem-
sel problemlerin üstesinden 
gelmek için birtakım önlem-
ler almak zorunda kalabilir. 
Firmaların hammadde stok-
larını arttırmaları seçenek-
lerden biri olacaktır ve bu 
durumda özel stok alanları 
gerektiren depolama işlem-
leri için stok alanlarının ye-
tersiz kalma durumu ile kar-
şı karşıya kalınabilir.” 

Tedarik zinciri yeniden 
şekillenecek mi?

Son yüzyılın en büyük sağ-
lık krizi olarak başlayan ve 
dünyayı küresel bir durgunlu-
ğa götürmesi beklenen koro-
navirüs, halihazırda neredeyse 
tüm ülkelerde ve tüm endüst-
rilerde belli oranlarda küçül-
meyi garanti etse de verebi-
leceği zarar hala tam olarak 
tahmin edilemiyor. Henüz 
yayılımını tamamlamayan 
salgın için oluşturulan senar-
yoların pek çoğunun isabetli 
olmaması da gelecek süreci 
daha belirsiz hale getiriyor. 

Küresel tedarik zincirinde 
önemli değişiklikler getirmesi 
beklenen korona virüs krizi-
nin, devletleri daha korumacı 
bir sürece zorlaması bir görüş 
olarak öne çıkarken, daha pü-
rüzsüz bir taşımacılık oluştu-
rulması gerekliliği de bir başka 
görüş olarak değerlendiriliyor. 
Ancak tüketicilerin evlerine 
kapanmasıyla değişen ticaret 
alışkanlıkları geçici olarak 
değerlendirilmekle birlikte, 
sürecin uzamasıyla bildiğimiz 
ekonomi çağının kökünden 
değişebileceği de gündeme ge-
liyor. Sınırların kapanma ihti-
malinin gündeme gelmesiyle 
tüketiciye yakın üretim gerek-
liliği, stoksuz yürütülen milk-
run üretim ve perakendeciliğin 
sekteye uğraması, tarihin en 
büyük işsizlik krizi olabilecek 
bunalıma karşı yerel üretimle 
işsizliğe karşı mücadele gibi 
unsurların tedarik zincirine et-
kisi olup olmayacağı gündem-
de yer almaya devam ediyor.

bağımlı durumda olduğunu 
belirten Korkunç, ‘Virüsün 
Çin’de yoğun bir şekilde his-
sedildiği dönemlerde alınan 
tedbirler dolayısıyla nere-
deyse durma noktasına gelen 
taşımacılık, hammadde te-
darikinde ciddi gecikmelere 
sebep oldu.’ sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Birçok firmanın seferle-
rini durdurması veya sefer 
sayılarını düşürmesi sebebiy-
le navlun fiyatlarında yüzde 
15 civarında artışlar yaşan-
dı. Çin hammaddesi düşük 
maliyeti sebebiyle tercih 
edilirken, süreçteki belirsiz-
lik kimya sektörünü maliyet-
lerin yükselmesini de göze 

masından kaynaklanıyor. 
Karayolu taşımacılığı
üzerine düşeni yaptı 

Dünyada yaşanan krizde 
özellikle başta temel ihtiyaç 
maddelerinin raflara ve müş-
terilere ulaşmasında kritik 
bir role sahip olan karayolu 
taşımacıları bu önemli göre-
vi başarıyla yerine getirdiler. 
Gerek yurtiçi taşımacıların-
da gerekse Türk mallarının 
ihraç pazarların ulaşmasında 
önemli bir rol üstlenen nak-
liyeciler pek çok sorunla yüz-
leşmek zorunda kaldılar. 

Uluslararası taşımacılıkta 
bazı sürücülerin farklı ülke-
lerde sınırların kapanmasıyla 
mahsur kalmasından koru-
yucu ekipman yetersizliği ve 
yetersiz hijyene sahip tesisleri 
kullanmalarına kadar pek çok 
problemle mücadele ettiler. 
Buna karşın özellikle ihracatın 
Mart ayında yüzde 17.8 ora-

Tedarik Zincirleri 
Ayakta Kalma Savaşı Veriyor

Koronavirüs Savaşı Lojistik Üzerinden Gerçekleşiyor

Coventya Kimya San. Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü Firat Korkunç: 

Birinci sayfadaki haberin devamı



DENİZYOLU

16
MAYIS 2020

DÜNYANIN en hızlı bü-
yüyen hava kargo markası 
Turkish Cargo, IATA CEIV 
(Bağımsız Denetçilerin Mü-
kemmeliyet Merkezi) tara-
fından verilen; ‘’CEIV Phar-
ma, CEIV Fresh, CEIV Live 
Animal’’ sertifikalarının üçü-
ne birden sahip olan ilk hava 
kargo markası oldu. 

Global hava kargo operas-
yonlarının yüksek standartta 
yapılabilmesi için, Uluslara-
rası Hava Taşımacılığı Birliği 
IATA tarafından oluşturulan; 
eğitim, değerlendirme ve vali-
dasyon süreci sonunda sertifi-
kasyon yeterliliğini sağlayan 
Turkish Cargo, özel kargo 
operasyonlarındaki mükem-
melliyetçi yaklaşımını simge-
leyen ve üç yıl geçerlilik süresi 

ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliği IATA 
Mart ayında hava kargo kapa-
sitesinde bir önceki yıla göre 
büyük düşüş yaşandığını, ton 
kilometre bazında ölçülen  
hava kargo hacminin yüzde 
15.2, mevcut kapasitenin de 
yüzde 22.7 düşüş gösterdiğini 
açıkladı. Avrupa bölgesi iç ta-
şımalarda düşüş yüzde 32.6’ye 
ulaşırken, uluslararası kargo 
hacmi ise toplamda yüzde 
27.6 düştü. En yüksek düşüş 
Güney  Amerika bölgesi hava 
yollarında oldu.

Uluslararası kategoride ka-
pasite ise bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 24.6’lık gerileme kaydet-
ti. Hava kargonun toplamda 
yüzde 87’sini uluslararası hava 
kargo taşımaları oluşturuyor. 

IATA Başkanı Alexandre 
de Juniac hava kargoda yaşa-
nan gelişmeleri şu sözlerle de-
ğerlendirdi: 

“Şu anda, eldeki hava kargo 
talebini karşılamak için yeter-
li kapasitemiz yok. Hacimler 
Mart ayında bir önceki yıla gö-

olan CEIV sertifikalarına sa-
hip oldu.  

Küresel Covid-19  salgını 
sürecinde uluslararası gıda 
ve medikal ürün zincirinin 
bozulmaması için  hava kar-
go hizmetlerine kararlılıkla 
devam eden Turkish Cargo; 
CEIV sertifikaları ile ilaç/
sağlık ürünü, canlı hayvan 
ve bozulabilir ürün taşımacı-
lığını, uluslararası ve sektör 
standartlarına uygun olarak 
gerçekleştiriyor. 

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen; ‘’Hava kargo 
sektörünün, yalnızca dünya 
ticareti açısından değil aynı 
zamanda insan sağlığı ve kriz 
dönemleri için ne denli hayati 
öneme sahip olduğunu  gördü-

re yüzde15’in üzerinde düştü. 
Öte yandan  hava kargo taşıma 
kapasitesi ise neredeyse yüzde 
23 oranında düşüş gösterdi. 
Hava kargoda oluşan boşluk 
hızla çözüme kavuşmalıdır. 
Çünkü ilaç ve benzeri hayati 
öneme sahip  malzemeler en 
çok ihtiyaç duyulan adresle-
re  ulaşmalıdır. Örneğin, bu 
kriz için kritik öneme sahip 
farmakolojik  gönderilere yö-
nelik talep iki katına çıkmış 
durumda.  Yolcu filosunun bü-
yük bir kısmı boşta dururken, 
havayolları, yolcu uçaklarını 
kargo faaliyetlerine uyarlamak 
da dahil olmak üzere yeni kar-
go hizmetleri ekleyerek oluşan 
talebi karşılamak için ellerin-
den geleni yapıyorlar. Ancak 
bu özel operasyonların organi-
zasyonu bürokratik engellerle 
karşılaşmaya devam ediyor. 
Hükümetler, özel uçuşları o-
naylamak ve mürettebatın gü-
venli ve verimli bir şekilde işi-
nin başında olmasını sağlamak 
için bürokratik mekanizmaları 
en aza indirmek durumdadır.” 

ğümüz günlerden geçiyoruz. 
Bu hassas ve kritik dönemde, 
özel kargo operasyonlarımız-
da uluslararası standartları 
taşıdığımızın belgesi olan IA-
TA CEIV sertifikalarını çok 
önemsiyoruz.’’ dedi.

IATA Küresel Kargo Baş-
kanı Glyn Hughes; ‘’Turkish 
Cargo, üç CEIV sertifikasını 
aynı anda elinde bulunduran 
dünyanın ilk hava kargo mar-

IATA analizinde Dünya 
Ticaret Örgütü’nün 2020 
yılının geri kalanına yönelik 
beklentilere bakıldığında, 
dünya ekonomisinde hız-
lı bir toparlanma olduğuna 
dair çok az bir işaret olduğu-
na dikkat çekilerek,  iyimser 
senaryoda 2020’de ticarette 
yüzde13’lük, kötümser senar-
yoda ise yüzde 32’lik bir düşüş 
öngörüldüğü ve bu tablonun 
da hava kargoların beklenti-
lerini derinden etkileyeceği 
belirtiliyor. Bu tabloya karşın 
hava kargoda bir talep bölge-
sinin hızla büyüdüğünü ha-
tırlatan IATA, farmakolojik 
kargoların önceki yıl hacim-
lerinin iki misli düzeylerinde 
olduğuna dikkat çekiyor.

IATA tarafından yayınla-
nan bölgesel veriler Asya-Pa-
sifik bölgesi hava yollarının 
hava kargoda Mart ayında 
yüzde 15.9’luk bir hacim azal-
ması yaşadığını, uluslararası 
kargoda ise bu düşüşün yüzde 
27.8’e ulaştığını gösteriyor. 

Kuzey Amerika bölgesi 
hava yolları ise Mart  ayında 
Şubat’a kıyasla iki misli bir dü-
şüş yaşadı ve Mart ayında ulus-
lararası talep yüzde 13.3 azalış 
gösterdi. Sadece Avrupa-ABD 
hattında yaşanan hacim düşü-
şü yüzde 22 oldu. 

THY’nin de içinde yer 
aldığı Avrupa bölgesinde ise 
hava yolları Mart ayında bir 
önceki yılın aynı dönemi-
ne kıyasla uluslararası kargo 

kası olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda Avrupa’daki CEIV 
Canlı Hayvanlar sertifikasını 
alan ilk hava kargo markası 
olmaktan ötürü övülmeyi hak 
ediyor. Hava kargo sektörü, 
özel kargo hizmetlerindeki 
kırılganlığın arttığı bir döne-
me giriyor ve CEIV progra-
mı, hassas yükün mümkün 
olduğunca titiz ve özenle en 
yüksek standartlarda taşın-

taşıma hacimlerinde yüzde 
18.8’lik bir düşüşle karşılaş-
tı.  Birçok Avrupa ülkesinde 
uygulanan karantina önlem-
leri nedeniyle sanayi üretimi 
aksama gösterdiği için Avru-
pa içi hava kargo taşımaları 
Mart ayında yüzde 32.6 gibi 
çok ciddi bir azalış gösterdi. 
Toplamda uluslararası kargo 
hacmi de yüzde 27.6 düştü. 

Ortadoğu’da faaliyet göste-
ren hava yolu şirketleri Mart 
ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla Avrupa 
ve Asya bölgesi kargo sevki-
yatlarında yüzde 20 düşüşle 
karşılaşırken, Afrika hattında 
bu düşüş yüzde 30 civarında 
oldu. Bölgenin  toplamda 
uluslararası kargo taşımaları 
yüzde 20.4 azaldı. 

Mart ayında uluslararası 
kargo hacmi en yüksek dü-
şüşü yüzde 19.3’lük oranla 
Güney Amerika bölgesin-
de gösterdi. Orta  ve Güney 
Amerika rotasında hacimsel 
düşüşler yıllık bazda yüzde 
35’e ulaşırken, uluslararası 
kargo taşıma kapasitesi de 
yüzde 37.6 azalış kaydetti. 

IATA verileri hava kargoda-
ki düşüşten Mart ayında en az 
etkilenen bölgenin Afrika ol-
duğunu gösteriyor. Mart ayın-
da ton kilometre bazında hava 
kargo hacmi sadece yüzde 
1.2’lik bir düşüş gösterdi. Af-
rika-Asya rotasının da etkisiy-
le uluslararası kargo hacmi ise 
yüzde 8.2’lik azalış kaydetti.

masını ve teslim edilmesini 
sağlamayı amaçlıyor.’’ dedi.

İlaçlar, organlar ve medi-
kal ekipmanlar gibi sağlık 
açısından son derece önemli 
taşımalarda hassas davranan, 
zaman hassasiyeti olan bozu-
labilir ürün taşımalarını, IA-
TA PCR (Bozulabilir Kargo 
Yönetmeliği) talimatlarına 
göre yürüten ve hayvan dost-
larımızı, CITES ve IATA yö-
netmeliklerine göre sağlıklı 
ve huzurlu bir ortamda taşı-
yan global hava kargo mar-
kası, ‘’CEIV Pharma, CEIV 
Fresh, CEIV Live Animal’’ 
sertifikalarına sahip olarak, 
global standartlara uygunlu-
ğunu da tescilledi.

Dual Hub operasyonları-
nı başarılı şekilde sürdüren 

Turkish Cargo, İstanbul ve 
Atatürk havalimanlarında 
bulunan yüksek teknolojiyle 
donatılmış olan kargo tesis-
lerinde bulunan özel kargo 
depoları ve operasyon alan-
larında; uzman ekipleriyle 
birlikte birbiriyle uyumlu 
olan elleçleme prosedürlerini 
harfiyen uyguluyor.

Hava kargo akışını sür-
dürmenin insan sağlığı için 
kritik önem taşıdığı bu gün-
lerde, operasyonlarını 7/24 
titizlikle icra eden Turkish 
Cargo dünyanın dört bir yanı 
arasında köprü vazifesi gör-
meyi sürdürüyor, uluslararası 
kabul gören kalite standartla-
rını sağlıyor ve başarı çıtasını 
sürdürülebilir şekilde yükselt-
meye devam ediyor. 

Turkish Cargo, IATA “CEIV Pharma, 
Fresh, Live Animal” Sertifikalarının
Üçüne Birden Sahip Olan İlk Marka

Mart Ayında Hava Kargoda Düşüş Oldu 
Uluslararasında Azalma Yüzde 27.6

IATA Yıllık Genel 
Kurulu Kasım
Ayında Planlanıyor
ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA), 
Haziran ayında yapılma-
sı planlanan ancak 
Corona krizi 
dolayısıyla erte-
lenen 76. Yıl-
lık Genel Ku-
rul Toplantısı 
(AGM) ve Dün-
ya Hava Taşımacılığı 
Zirvesi’nin 23-24 Kasım 
2020’de Hollanda’nın Ams-
terdam kentinde gerçekleşe-
ceğini duyurdu.

IATA’dan konuya ilişkin 
yapılan açıklamada dünya-
da sivil havacılık sektörünü 
biraraya getirecek toplan-
tının KLM Royal Dutch 
Havayolları’nın ev sahipl-
ğinde gerçekleşeceği belir-
tildi.Açıklamada bu tarihin 
seyahatle ilgili hükümet kı-
sıtlamalarının kaldırılacağı 
ve Hollanda’daki halk sağlığı 
otoritelerinin o sırada büyük 
toplantılara izin vereceği  
tahmin edillerek seçildiği 
hatırlatıldı.  IATA, toplan-
tının güvenli bir şekilde ya-
pılması için tüm önlemlerin 
alınmasını sağlamak konu-
sunda  halk sağlığı yetkilile-
riyle  birlikte çalışacak.

“Daha güçlü bir gelecek 
inşa edeceğiz”

IATA Başkanı Alexand-
re de Juniac, Covid-19 ile 

mücadelenin dün-
yanın en büyük 
önceliği olduğu-
nu hatırlatarak 

şunları söyledi: 
“Covid-19 ile 

mücadele dünyanın en 
büyük önceliğidir. Virüsü 
yenmenin ekonomik ve sos-
yal maliyeti yüksek olacaktır. 
Havayolu endüstrisinin yaşa-
dığı  büyük finansal zorluk 
bunun en iyi örneğidir. Pan-
demi sonrası dünyada, sürdü-
rülebilir  bir hava taşımacılığı 
endüstrisi kritik öneme sahip 
olacaktır. Havacılık endüst-
risi İnsanları, malları ve iş-
letmeleri küresel olarak bir-
birine bağlama konusundaki 
geleneksel rolünü yerine geti-
rerek ekonomik toparlanma-
da lider bir rol oynayacaktır. 
Ama değişmiş bir endüstri 
olacağız. Dünyanın Kasım 
ayına kadar yeterli normale 
döneceği beklentisiyle, şim-
diye kadar karşılaştığımız en 
büyük zorlukları ele almak 
üzere dünya havayollarını bir 
araya getireceğiz. Havacılık 
özgürlük işidir. Dirençliyiz. 
Ve bu AGM daha da güçlü 
bir gelecek inşa etmemize 
yardımcı olacak”.



HAVA KARGO
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DÜNYANIN en hızlı büyüyen 
hava kargo markası Turkish Car-
go, Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği’nin (IATA) Freight Tonne 
Kilometres (FTK) Şubat’20 sonuç-
larına göre yüzde 16.6 büyüme ora-
nıyla, en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı 
arasında en yüksek büyüme oranını 
gerçekleştirdi.

Hava yoluyla taşınan kargo to-
najının kat edilen kilometreye çar-
pımıyla elde edilen FTK verilerine 
göre; 2019 yılında 8’inci sırada yer 
alan Turkish Cargo, global hava 
kargo sektörünün yüzde 2.6 daral-
ma gösterdiği şubat ayında 5’inci 
sıraya yükseldi ve global FTK pa-
zar payını yüzde 4.4’e çıkardı.

Türk Hava Yolları Yönetim Ku-
rulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker 
Aycı Turkish Cargo’nun başarı-
lı yükselişi ile ilgili; “Milleti gibi 
yenilmeyi ve vazgeçmeyi hiç sev-
meyen bir şirketiz. Yalnızca kargo 
taşıyabildiğimiz bu zor günlerde 
görevimizi en iyi şekilde yerine ge-
tirmeye çalışıyoruz ve hem insani 
hem de ticari yönden değerli işlere 
imza atıyoruz. Turkish Cargo’nun 
sergilediği başarı ülkemizi hava 
kargo sektöründe dünyanın mer-
kezi konumuna taşımak için kararlı 
olduğumuzu gösteriyor. Nitekim 
Covid-19 salgını sonrası jeopolitik 
konumumuz ve imkânlarımız hava 
kargo sektöründe ülkemizi daha 
önemli bir oyuncu konumuna ta-
şıyacak. Böylece 2023 yılında Tur-
kish Cargo’yu en iyi 5 hava kargo 
markasından biri konumuna taşı-
ma hedefimize daha sağlam adım-
larla ilerleyeceğiz. ” dedi.

Turkish Cargo, 
global tedarik zincirine

katkı sunmaya devam ediyor
Milli hava kargo markası Tur-

kish Cargo, etkisi küresel ancak 
mücadelesi ulusal olan olağanüstü 
(Covid-19) süreçte; gıda, yardım 
malzemesi, maske, medikal ekip-
manlar ve ilaç taşımaları yaparak 
global tedarik zincirinin aksama-
ması adına operasyonlarına 7/24 
devam ediyor. 

Turkish Cargo, ihtiyaç duyulan ilaç 
ve tıbbi ekipmanları öncelikle farklı 
kıtalardan Türkiye’ye, Türkiye’den 
de; Şikago, Taipei, Atlanta, Sao Pau-
lo, Seul, New York ve Kiev başta ol-
mak üzere dünyanın dört bir yanına 
ulaştırmaya devam ediyor. Başarılı 
marka, nisan ayında 4 bin ton ilaç 
taşıması ve 500 ton medikal ekipman 
taşıması gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük 6’ncı hava 
kargo taşıma kapasitesine sahip 
olan Turkish Cargo, 25 adet yük-
sek kapasiteli kargo uçağını kulla-
narak, direkt kargo destinasyonu 
olan 90 noktaya ve ana markası 
Türk Hava Yolları’nın filosunda 
bulunan 19 adet geniş gövdeli 

yolcu uçağıyla; Londra, Moskova, 
Kahire, Şanghay, Bangkok, Doha, 
Dubai ve Kazablanka olmak üzere 
38 destinasyona hava kargo operas-
yonu düzenliyor.

Bu kritik süreçte, tedarik zinciri-
nin aksamaması adına uluslararası 
köprü vazifesi görmeye devam e-
den milli hava kargo markası, nisan 

ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 
900’den fazla sefer düzenledi.

Global hava kargo markası Tur-
kish Cargo, uluslararası tedarik 
zincirinin devamlılığına katkılarını 
sürdürmesinin yanında bayrak taşı-
yıcı havayolu olarak, zorlu günlerde 
de milletimizin yanında yer alarak, 
görevini icra etmeye devam ediyor. 

Turkish Cargo En Hızlı 
Büyüme Oranını Yakaladı
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Lojistik İcra Kurulu Başkanı 
Şebnem Atabek de ilk olarak 
güvenlik önlemlerini hayata 
geçirdiklerini, bilgilendirme 
toplantıları yaparak evden 
çalışma sistemine geçtiklerini 
anlattı, ofislerde, depolarda, 
araç içlerinde hijyen uygula-
maları yapıldığını vurguladı.

Krizin neler öğrettiği ko-
nusunda görüş bildiren Uti-
kad Yönetim Kurulu Üyesi 
Berna Akyıldız, “Covid bize 
bir virüsün dünyayı eve hap-
sedebileceğini, bunun kar-
şısında ne kadar çaresiz ol-
duğumuzu, günlük iş, aile, 
sosyal hayatta tempoyu ne 
kadar abarttığımızı, bundan 
ne kadar rahatsız ve yorgun 

SEKTÖRÜN temsilcileri ile 
Covid-19 salgınının lojistik 
sektörüne etkilerini ortaya 
koymayı, bu süreci en etkili 
şekilde yönetmeye katkıda 
bulunmayı amaçlayan DFDS 
Akademi Platformu,salgın 
sürecinde ‘Lojistik Sektö-
ründe Yeni Normal’ tanımı-
nı sektörün kadın liderleri 
ile tartışmaya açtı. 24 Nisan 
tarihinde dijital ortamdayü-
rütülen ve DFDS Akdeniz 
İş Birimi Kurumsal İletişim 
Müdürü Özlem Dalga’nın 
moderatörlüğünü yaptığı 
etkinlikte Utikad Yönetim 
Kurulu Üyesi Berna Akyıldız, 
Ekol Lojistik Türkiye Ülke 
Müdürü Arzu Akyol Ekiz, 
Tur Transit Lojistik İcra Ku-
rulu Başkanı Şebnem Atabek 
Zeybek yer aldı. 100’ü aşkın 
sektör temsilcisi tarafından 
takip edilen webinarda, Co-
vid-19 sürecinin öğrettikle-
ri, lojistikte ‘yeni normal’in 
tanımı ve salgın sonrasında 
lojistik sektörünün nasıl bir 
değişim göstereceği konuları 
ele alındı.

Kriz döneminde iletişim
ön planda 

Pandemi krizi ile ilk karşı 
karşıya kalındığı andan itiba-
ren Ekol Lojistik’te yaşanan 
süreci ve tedbirleri anlatan 
Türkiye Ülke Müdürü Arzu 
Ekiz, öncelikle kriz yönetim 
planı oluşturduklarını belirt-
ti. “Virüsün ilk ortaya çıktığı 
dönemde gerek müşteriler 
gerekse bizler için bir kaos 
ortamı vardı. İlk önceliğimiz 
bunu sakinleştirip bilgi kirli-
liğini kaldırmak oldu. Bunun 
için iletişimi yüksek tuttuk ve 
müşterilerimize mail yoluyla 
neredeyse günlük bir bilgi-
lendirme sistemi kurduk,” 
şeklinde açıkladı. Tur Transit 

ların ajandalarına, üretim 
toplantılarına giren konu-
lardan birinin tedarik zinci-
rinde sürekliliğinin sağlan-
masının olacağını ve bunun 
en önemli noktalardan biri 
haline geleceğini düşünüyo-
rum. Bu bizim hayatımızı da 
çok etkileyecek. Sürdürüle-
bilir lojistik hizmetleri veren 
firmaların var olması, bu 
konuların daha sofistike ele 
alınması orta ve uzun vadede 
farklı lojistik iş modellerinin 
hayata katılması ve müşteri-
lerle beraber yaratma süreçle-
ri çok değişecek.”

Şebnem Atabek’e göre ise 
tedarik zincirleriglobal olarak 
küçülecek veticaret lokalle-
şecek. “Bundan sonra dünya 
genelinde küresel rekabet ve 
güç yapısı şekil değiştirecek,” 
diyen Atabek, “Aşı için nasıl 
beraber çalışılıyorsa bu temel 
prensibe dönüşecek; birlikte 
çalışma, verimlilik azalmala-
rı nasıl yönetilecek konuları 
üzerinde durulacak,” sözle-
riyle lojistikte beklenen yeni 
normalleri sıraladı.

Türkiye’nin fırsatları
tekstil, otomotiv,

Afrika ve genç nüfus
Salgın sürecinin yaratacağı 

fırsatlar ve destekler konusu da 
webinarın bir başka gündem 
konusunu oluşturdu. Atabek 
bu konuda “Türkiye’de özel-
likle tekstil ve otomotivde fır-
satlar doğacağını umuyoruz” 
derken Berna Akyıldız Çin’in 
Kuşak ve Yol Projesi ile zama-
nında önemli bir adım attığını 
ve bunun avantajını sürdüre-
ceğini dile getirdi. Türkiye için 
Afrika’nın önemli bir pazar 
olduğunu söyleyen Akyıldız, 
“Özellikle Afrika çok iyi bir 
pazar. Çin son yıllarda oradaki 
önemini kaybetmişti. Bundan 
sonra oradaki şans ve hacmimiz 
artabilir” şeklinde konuştu.

Arzu Ekiz’e göre pek çok fır-
satlar barındıran Türkiye’nin 
kilit noktası, genç nüfusu. 
“Türkiye coğrafi önemini 
doğru kullanırsa mutlaka fay-
da sağlayacaktır. Yeni tekno-
lojilerin kullanılıp geleneksel 
yöntemlerden vazgeçilen bir 
ortamda genç nüfus çok daha 
aktif olacaktır” diyen Ekizül-
ke nüfusunun yüzde 60’ının 
30 yaşın altında olduğunun 
altını çizerek dijitalleşme için 
insan kaynağına sahip bir ülke 
olduğumuzu ifade etti.

olduğumuzu öğretti. Süreç-
lerin eskisi gibi olmayacağı-
nı gösterdi. Dijitalleşmenin 
önemini, hızlı adaptasyon 
ve baskı altında yaratıcılığı 
öğrendik, evden çalışabildi-
ğimizi gördük. Şu anda nor-
mal hayatta olmayacak kadar 
bilgi akışı var. Online alışveriş 
hayatımızın merkezine girdi. 
Doğaya ne kadar zarar ver-
diğimizi, insanlığın geleceği 
nasıl riske attığını öğrendik. 
Lojistik sektörünün küresel 
önemini idrak ettik” dedi.

Lojistikte yeni normalin ne 
olacağı sorusu üzerine Akyıl-
dız, dijitalleşmenin önemini 
vurgulayarak “Teknolojik 
yatırımlar hepimizin olmazsa 
olmazı olacak. Büyük ofisler 
yerine teknolojiye yatırım ya-
pılacak. Yok olmamak için bu 
süreçlerin bir parçası olmaya 
mecburuz,” şeklinde konuştu.
Tedarik zinciri sürekliliği ve 

ticarette lokalleşme
Arzu Ekiz de bu süreçte 

tedarik zincirinin kırıldığına 
dikkat çekti ve şöyle konuş-
tu: “Bugünden sonra firma-

DFDS Akademi İle Lojistikte
Yeni Normaller Gündeme Taşındı

UTIKAD olarak teknolojik 
ve dijital şirketlere dönüş-
mek zorunda olduğumuzu 
hep söylüyorduk. Buna bu 
kadar hızlı geçeceğimizi 
bilmiyorduk ama beklenti-
si içindeydik. Yeni normal 
lojistik sürecinde dijitalleş-
me olmazsa olmaz. Artık 
sahadaki araçlar hariç hiçbir 
şey manuel kalmayacak. Li-
manlar bile artık otomize; 
her şeyin smart olanı hayata 
geçiyor. Bir yandan yapay ze-
ka ve makinelerin insanların 
yerini alması korkutucu çün-
kü bu değişimlerle insanların 
devreden çıkması istihdam 
dengesizlikleri yaratacak mı 
endişesi var ama makinele-
rin arka planında bir beyin 
ordusunun olması gerekiyor. 
Bu anlamda Türkiye’de 25 
bin programcının bulundu-
ğu ve bu sayının 100 bine 

çıkarılması hedefi açıklandı. 
Bu çok doğru bir karar ve 
Türkiye’ye bu süreçte ivme 
kazandırır. Utikad olarak 
Ticaret Bakanlığı’nın başlat-
tığı Ticareti Kolaylaştırma 
Komitesi’nde eş başkanlık 
yapıyoruz. Buradaki eylem 
maddelerinin uygulanması-
na başlanmıştı. Bundan son-
raki süreçte biraz yavaş giden 
maddeler de sürat kazana-
caktır. Transparan süreçler 
bizi bekliyor çünkü ticaretin 
şekli tamamen değişecek. 
Kağıtsız ve insansız döneme 
geçeceğiz. Yeni pandemilere 
karşı işyeri ve süreçleri ye-
niden gözden geçireceğiz. 
Ofisler sosyal mesafeleri 
düşünerek yeniden düzen-
lenecek. Yeni dönem, hız 
dönemi olacak. Minimum 
sürede maksimum fayda sağ-
lanacak. İş hayatında entegre 
ve kontrollü sistemler yer 
alacak. Geleneksel ticarette 
ısrar edersek yok olacağız. 
Hukuki altyapıların sağlan-
ması, hızlı senaryolar üretil-
mesi ve esneklik çok önemli. 
Bu, normal bir dönem değil. 
Dünya çok sayıda problemle 
uğraşırken salgın bunların 
üstüne eklendi. Bu dönemin 
ardından bir hasar tespiti-

nin yapılması gerekiyor. Yeni 
normaller için biraz ortamın 
da normalleşmesi biraz bek-
leyerek görülmesi lazım.

Çin’in bu süreçte topar-
lanma sinyalleri vermekle bir-
likte hedef pazarlarına tek-
rar hitap edebilmesi zaman 
alacaktır. Ancak Kuşak ve Yol 
Projesi birkaç aydır hizmete 
devam ediyor, zamanlama-
ları çok iyi oldu. 18 günde 
Türkiye’ye ve üzerinden de 
Avrupa’ya ulaşabiliyorlar. Bu 
onların avantajı olarak de-
vam edecek ve bunu daha da 
hızlandırabilirler. 

DEİK Koordinasyon 
grubu iletişim kanallarına 
Afrika’dan Türkiye’ye salgın 
sonrası çılgın gibi talep yağ-
maya başladı. Türkiye’de bazı 
sektörler kan kaybederken 
bazıları hiç olmadığı kadar 
canlı. Biz de tabii ki Türkiye 
olarak çok zarar göreceğiz, 
global bir krizden kimsenin 
zarar görmemesi mümkün 
değil. Geçen ay ihracat hac-
mimiz yüzde 17 azaldı. Yıl so-
nunda dış ticaret hacmimizin 
yüzde 38 oranında küçüleceği 
öngörülüyor. Ama Türkiye 
için bir fırsat olduğunu düşü-
nüyorum. Biz proaktif çalışan 
sektörlere sahibiz. Bir çok 

fabrika kapanmıştı ama şim-
di yeniden çalışmalar başladı. 
Türkiye üreten bir ülke ve 
üretmeye devam edecek. Ü-
rettiğimiz sürece de fırsatlara 
açık olacağız. Ancak üretmek 
için ithalata bağımlıyız ve şu 
anda stoklar eridi. İthalatta bir 
takım kolaylaştırmalar yapıl-

malı. Karayolu süreçlerinde 
büyük sancı ve sıkıntılar var. 
Utikad ve birimleri bunlarla 
ilgili gece gündüz çalışıyor. 
Denizyolu şu anda en az so-
runla devam eden taşıma mo-
du durumunda. Havayolunda 
yolcu uçaklarının devreden 
çıkmasıyla navlun artışları 

oldu. Ülkemizde demiryolu 
yüzde 1 oranında küçük bir 
yer tutuyor. Oysa bu süreçte 
temassız ihracatta demiryolu 
ile taşımanın önemini şiddet-
le hissettik. Türkiye’de çok 
fazla ihmal edilmiş olan bu 
taşıma modunun çok ciddi 
yatırıma ihtiyacı bulunuyor. 

Utikad Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyıldız:   
“Geleneksel ticarette ısrar edersek yok olacağız”
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AVRUPA bizden önce sal-
gınla karşı karşıya kaldığı 
için bir takım tedbirleri daha 
erken almak durumunday-
dı. Biz ülke bazındaki tüm 
gelişmeleri, gümrüklerde 
yaşanan sıkıntıları ülke bazlı 
açıklamalarla günlük ola-
rak müşterilerimize ilettik. 
Bu süreçte tüm sıkıntılara 
rağmen taşıma, depolama 
ve tüm hizmetlerin kesinti-
siz olarak faaliyette olacağı 
bilgisini ulaştırdık. Bunun 
yanısıra koruyucu önlemle-
rin alınması konusunda titiz 
çalışma sürdürdük.Salgınla 
beraber özellikle uluslarara-
sı karayolu taşımacılığı çok 
ciddi kesintilere uğradı. Ekol 
olarak bizim şöyle bir şanslı 

tarafımız vardı;12 sene önce-
ki ülkemize kazandırdığımız 
RO-RO taşımacılığı ile yeni 
iş modeli sayesinde kesintisiz 
çalışma lüksüne sahip olduk. 
Bu da bizi öne çıkardı, fark-
lı iş modelleri kullanmanın 
önemini bir kez daha gördük. 

Bu süreçte hayatımızda 
pek çok şey değişti, değişe-
cek. Çalışma şartlarımızda 
konvansiyonel sistemlerden 
dijital sistemlere geçeceğiz. 
Bu dönemde daha da ön 
plana çıkması gereken konu, 
sürdürülebilirlik kavramı-
dır. Bu süreçte bugüne kadar 
kimsenin düşünmediği, risk 
olarak görmediği şekilde te-
darik zinciri kırıldı. Türkiye 
gibi dünyanın önemli bir 

üretim ülkesinde lojistik hiz-
met veriyoruz, tedarik zinci-
rinin çok kilit noktasındayız. 
Bugünden sonra firmaların 
ajandalarına, üretim toplan-
tılarına giren konulardan 
birinin tedarik zincirinin 
sürekliliğinin sağlanmasının 
olacağını düşünüyorum. E-
kol Lojistik 150 kişilik ekibi 
ile sektörün en büyük Ar-Ge 
departmanına sahip firma-
lardan biri veönemli bir IT 
departmanı var. Dijital plat-
formlarda çalışmak bizim 
çok alışık olduğumuz, uzun 
zamandan beri yürüttüğü-
müz bir sistem. Benimsediği-
miz, konvansiyonelin dışında 
olan iş modelimiz de bunu 
gerektiriyor. Mevcut altyapı-

mızınelbette değişen şartlarla 
doğru orantılı olarak yenilen-
mesi, gözden geçirilmesi ge-
rekiyor ve bunlar orta vadede 
olacaktır. Kısa vadede lojistik 
sektörü bu krizden çok ne-
gatif etkilendi. Her ne kadar 
bazı alanlardaki kapasite-
lerde artışlar olsa da şu anda 
ciddi bir kapasite daralması 
söz konusu. Örneğin online 
artışlar henüz offline tabir et-
tiğimiz B2B işleri karşılama 
noktasının çok altında. Bu 
nedenle çok ciddi bir kapasi-
te daralmasıyla beraber mali 
disiplinin çok kuvvetli olması 
gerekiyor. Orta ve uzun vade-
de Türkiye lojistik sektörü bu 
işten kazançlı çıkacak. Bera-
ber çalışma metotlarının çok 

aktif şekilde öne geçtiği bir 
süreç bizi bekliyor. Sağlıktan 
tekstile, B2B’den B2C’ye ka-
dar pek çok farklı sektör ile 
çalışmanın getirdiği sorum-
luluk bilinciyle her noktaya 
değmeye çalışıyoruz. Sürekli 
farklı senaryolar üstünde ça-
lışıyoruz. Her bir aksiyona 
göre minimum üç senaryo-
muz var çünkü belirsizlikler 
çok fazla. Bu senaryolar ba-
zında nasıl hareket etmemiz 
gerektiğine ilişkin de çalışma 
grupları ve kriz komisyonları 
oluşturduk.  Bu dönem hiç 
olmadığımız kadar sıkı bir 
iletişimde olduğumuz bir sü-
reç haline geldi.

Türkiye’nin özellikle Av-
rupa coğrafyasının üretim 
kanallarının ve taleplerinin 
ülkemize kayması ile ilgili bir 
fırsatı var. Bu aşamada tüm 
süreçlerin yalınlaştırılması 
çok önemli. Geleneksellik-
ten dijitalleşmeye  doğru 
ilerleme her noktada olmalı, 
aksi takdirde zincir kırılır. 
Gümrüklerde tüm süreçlerde 
de proseslerin daha hızla ve 
yalın şekilde işleme alınması 
gerekiyor ki geç kalarak fır-
satları kaçırmayalım. Bizim 
de Çin’in Kuşak ve Yol proje-
si gibi ülke olarak çok hızlı ve 
birlikte hareket ederek orta ve 
uzun vadeli planlara odaklan-

mamız ve buradaki fırsatları 
harekete geçirici planlar yap-
mamız lazım. Intermodal bu 
noktada biraz daha ön plana 
çıktı. Karantina sürecinde bi-
zim şoförlerimiz zaten kendi 
ülkelerinde olduğu ve sadece 
treylerler gemilerle gönderil-
diği için temassız taşıma ya-
pabildik ve bu süreçten en az 
etkilenen şirketlerden biri ol-
duk. RO-RO’nundaha aktif 
ve ön planda olması gerektiği 
ortadadır.

Belli sektörlerde yoğun 
hızda bir büyüme varken 
bazılarında daralma var. Lo-
jistik şirketlerinde de küçül-
meler oluyor. Sektörelbazda 
çalışan lojistik firmalarında 
sıkıntılar yaşanabilir. O sek-
törlerde hızlı geri dönüş ya-
pılmazsa ve talep hızlanması 
zaman alırsa lojistik firmalar 
kendi içinde değişime uğra-
yacaktır.  Sektör bir bütün 
olarak daralmayacaktır ama 
sektörün iç dinamikleri ve 
oyuncular arasında değişim-
ler olabilir.

Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Arzu Ekiz:   
“Salgın sürecinde farklı iş modelleri kullanmanın önemini bir kez daha gördük”

Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem Atabek:  
“Bundan sonra teknoloji imzayı atacak”

larımız değişti, değişecek ve 
bunlar ekonomiye, üretilen-
tüketilen mallara ve onların 
tedarikine, dağıtımına ve top-
lanmasına da yansıyacak. Çin 
ciddi bir hammadde sağlayıcı 
ama Covid-19 ile beraber 
imajının törpülenmiş olması 
dünyadaki satın almacıların 
davranışlarını değiştirecektir. 

KRIZ döneminde en önemli 
şey müşteri, tedarikçi ve şirket 
paydaşları ile bilgi akışının iyi 
sağlanmasıydı. Çalışan eko-
sistemdeki herkese dokun-
mak önem kazandı. İnsanlar 
kendini güvende hissetme-
diği için psikolojik desteğe 
ihtiyaçları oldu. Evden çalı-
şanlara destek verdik. Online 

toplantılar ile iş süreçleri üze-
rinden yeniden geçildi. Nakit 
akışı, sözleşmeler, sözleşmele-
rin kontrolleri yapıldı. Strate-
jik planlar, bütçeler elden ge-
çirildi. Alternatif rotalar, yeni 
kapılar gibi konular üzerine 
yoğunlaşırken problem çöz-
me yeteneklerimizi de çok ge-
liştirdik.Satın alma davranış-

len normlarda; dijitalleşme, 
esnek çalışma saatleri, dünyaya 
ve çevreye duyarlı sürdürüle-
bilirlik projeleri gibi konular-
da gaza basıldı. Daha kalıcı bir 
dünya istiyorsak bunları seve 
seve yapacağız. Bundan sonra 
hijyen standardının da deği-
şeceğini, tıpkı ISO standart-
ları gibi paketlenme, teslim 
edilme gibi konularda hijyen 
standartlarının hayatımıza gi-
receğini düşünüyorum.

Avrupa’nın tekrardan büyü-
yen ekonomiye geçmesi 2023 
olarak bekleniyor. O zaman 
ciddi bir verimsizlik doğuyor. 
Bizim sektörümüzde firmalar 
farklı sektörlere çalıştığı için 
devam eden kesimler var ama 
yüzde yüz kapasite ile çalışan 
firma olduğunu tahmin etmi-
yorum. Yüzde 30-50 bandın-
da düşüşler yaşıyoruz. Bundan 
sonra teknoloji imzayı atacak. 
Z kuşağıyla beraber talep edi-

YENI tip koronavirüs (Co-
vid-19) etkilerinin dış ticareti 
olumsuz etkilediği mart ayın-
da, hava ve karayollarıyla ya-
pılan ihracatın payı düşerken, 
bu dönemde denizyoluyla 
gerçekleştirilen ihracatın payı 
2,7 puan artış gösterdi.

Tüm dünyayı sosyal ve 
ekonomik anlamda olumsuz 
etkileyen Covid-19 salgını 
nedeniyle alınan karantina 
önlemleriyle pazar ve talep 
daralmaları, Türkiye’nin ih-
racatında düşüşe yol açtı. Çe-
şitli lojistik kanallarında ya-
şanan aksaklıklar dolayısıyla 

da ihracatın etkin ve güvenli 
bir şekilde devamı için dış ti-
carette insan temasını en aza 
indirecek alternatif taşıma 
modları arayışına girildi.

Bu kapsamda, Ticaret Ba-
kanlığı, ihracatın mümkün 
olduğunca aksamadan sür-
dürülebilmesi amacıyla, “Te-
massız Ticaret” ve “Yerinde 
Gümrükleme” gibi önlemleri 
hayata geçirdi.

Bakanlığın geçici dış tica-
ret veri bültenlerinden derle-
nen bilgilere göre, Covid-19 
etkilerinin görülmeye baş-
landığı mart ayında ihracat 

2019’un aynı ayına göre yüz-
de 17,81 azalışla 13,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın taşıma şekilleri-
ne göre dağılımı incelendi-

ğinde, mart ayında deniz yo-
luyla gerçekleştirilen ihracat 
8 milyar 620 milyon dolarla 
ilk sırada yer aldı. Bu taşıma 
şeklini 3 milyar 702 milyon 

dolarla kara yolu ve 929 mil-
yon dolarla hava yoluyla yapı-
lan ihracat izledi.

İhracattaki düşüşe rağmen 
Mart 2020’de, deniz yoluyla 
yapılan ihracatın payının ge-
çen yılın aynı ayına göre 2,7 
puan artarak yüzde 64,2’ye 
yükselmesi dikkati çekti.

Demiryoluyla gerçekleşti-
rilen ihracatın payı da bu dö-
nemde 0,4 puan artışla yüzde 
0,9’a çıktı.

Aynı dönemde, kara yo-
luyla gerçekleştirilen ih-
racatın payı ise 1,7 puan 
azalarak yüzde 27,6’ya, ha-

va yoluyla yapılan ihracatın 
payı 0,5 puan düşüşle yüzde 
6,9’a geriledi.

Denizyolunun payı
ithalatta da arttı

İthalat Mart 2020’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,13 artarak 18 milyar 
821 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşti. İhracatta olduğu 
gibi ithalatta da deniz yolu, 
11 milyar 44 milyon dolar ve 
yüzde 58,7’lik payla ilk sırada 
yer aldı. Martta deniz yoluyla 
gerçekleştirilen ithalatın pa-
yının yıllık bazda yüzde 6,3 
puan arttığı görüldü.

Dış Ticarette Denizyolunun Payı Artış Gösterdi
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olarak da yerine getirdiğimiz 
kurallar. Hijyenin sağlanması, 
mümkün olduğu kadar me-
safenin korunması, yemekha-
ne, kullandığımız tüm sosyal 
alanlarda, çalıştığımız iş sa-
halarında bunları sağlamaya 
çalışıyoruz. Bunun paralelin-
de gemilerle ki bizim işimiz 
liman tahliye ve yükleme 
işlemleri, gemilerle olan bü-
tün temasımızı kestik. Devlet 
otoritemizin almış olduğu 
kararlar ve bizim uygulamala-
rımızla ne gemi personelinin 
sahaya çıkması ne de bizim 
gemilere çıkmamız müm-
kün değil. Tamamen izole 

Bize Yeteriz Türkiyem” milli 
dayanışma kampanyasına 1 
milyon TL katkıda bulundu.

Başta sağlık çalışanları 
ile limandaki saha çalışanları 
olmak üzere hayatın devam-
lılığı için ortaya büyük bir 
özveri koyan bütün çalışan-
lara teşekkür eden Kumport 
CEO Vekili Kaan Anul, 

AVRUPA’NIN ikinci, 
Türkiye’nin en büyük kon-
teyner limanı Asyaport, 
koronavirüs tedbirlerini al-
dıktan sonra çalışmalarına 
ara vermeden devam ederken, 
Medlog yönetimi, depo, filo, 
liman operasyon ve teknik 
birimlerinde çalışan yaklaşık 
2 bin personelin mart ayı ma-
aşlarına ek olarak koronavirüs 
nedeniyle bin lira destek ikra-
miyesi ödeme kararı aldı. 

Asyaport Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Soyuer, üre-
tim ve lojistik hizmetlerinin 
dünya ekonomisinin temel 
taşı olduğunu söyleyerek, 
“Üretim ve lojistik hizmet-
ler olmazsa sağlıklı bir hayat 
sürdürülemez. Hayatlarını 
riske ederek hayat kurtarmaya 
çalışan sağlık ordusu nasıl gö-
revinin başında ise, üretimin 
tüketime ulaşması için lojistik 
ordusu da görevinin başında 
olmalı. Asyaport, Medlog ve 
MSC şirketlerinin kadrola-
rı görev başında. Yaptığımız 
hizmet bir kamu görevidir ve 
toplum menfaati için aksama-
dan sürdürülmesi gerekmek-
tedir. Bu amaçla gece gündüz 
çalışmalarını sahada yürüten 
çalışanlarımıza ve ailelerine 
moral ve destek olması için 
Mart ayı maaşlarına ilave ne 

TÜRKIYE’NIN en büyük 
liman işletmelerinden Kum-
port, ülke çapında Covid-19 
salgınına karşı verilen yoğun 
mücadele kapsamında T.C. 
Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan başlatılan “Biz Bize Yete-
riz Türkiyem” milli dayanış-
ma kampanyasına 1 milyon 
TL ile destek oldu. 

bin lira destek vermeyi karar-
laştırdık. Tarlada izi olanın 
harmanda yüzü olur. Şirket-
lerimizde gururla çalışmayı 
özümsemiş ve aileleri için iş 
yerlerini emniyetli bir gelecek 
olarak kabul etmiş bütün ça-
lışanlarımıza yaptığımız katkı 
helal olsun” dedi.

Asyaport Genel Müdürü 
Kadir Uzun, limana yanaşan 
gemilerde tamamen izole bir 
şekilde çalışma yürüttükleri-
ni ifade ederek, “Bir taraftan 
da hayat devam ediyor. Aldı-
ğımız tüm tedbirler, devlet 
otoritemizin koymuş oldu-
ğu kurallar ile bizim işletme 

Ülkemizi ve tüm dünya-
yı etkileyen Covid -19 sal-
gınına karşı verilen büyük 
mücadeleye bir destek de 
Kumport’tan geldi. Uzun 
yıllardır Türkiye’nin ticaret 
gücüne destek vermek için 
çalışmalarını sürdüren Kum-
port, T.C. Cumhurbaşkanlı-
ğı tarafından başlatılan “Biz 

rımızla almış olduğumuz bir 
kararla bu da onların moral, 
motivasyon ihtiyaçları doğ-
rultusunda, böyle hep birlikte 
zorlukları aştığımız bir günde 
çok önemli bir katkı sağladı. 
Bu zamanı bu süreci hep bir-
likte maddi ve manevi olarak 
hep birlikte aşmaya çalışıyo-
ruz. Biz bunu özellikle saha 
da özverili, evde çalıştırabi-
leceğimiz çalışanlarımız gene 
önlemler çerçevesinde gön-
derdik. Onlar ile ilgili bu uy-
gulamayı yapmayacağız, özel-
likle sahada işin başında olan, 
vardiyalı olarak 24 saat bu 
süreci devam eden arkadaş-
larımıza bu desteği sağlıyo-
ruz. Bunu aynı şekilde diğer 
şirket gruplarımız da MSC, 
Medlog ve Asyaport’un ta-
mamında bunu uyguluyoruz. 
Yaklaşık 2 bine yakın sahada 
çalışanımıza bu katkıyı sağlı-
yoruz” diye konuştu.

Liman personelinden Ay-
han Kaygusu, limanda ko-
ronavirüs salgını karşısında 
tüm tedbirlerin alındığını 
belirterek, “Şirketimiz çalı-
şanlar için ek olarak ödenek 
verecek. Biz çalışanlar ola-
rak çok mutluyuz. İyi bir iş 
yerimiz var, çalışmaya devam 
ediyoruz. Biz de aksine adam 
çıkarma gibi bir durum yok-

tur. Bundan herkes emin ol-
sun” dedi. Müge Yorulmaz 
“Firmamız bin lira ikramiye 
verdi bize, çok güzel bir şey. 
Biz de teşekkür ediyoruz on-
lara, bize motive oldu” dedi. 
Limanda operatör olarak 
çalışan Gürkan Engin ise, 
“Malum bazı şirketlerde işve-
renlerin bazı işçileri ücretsiz 
izne çıkarması durumu var. 
Sağlık açısından da çok zor 
durumlar yaşıyoruz, çok zor 
günler geçiriyoruz. Bu açıdan 
tabii ki şirketimizin yaptığı 
bu katkı olağanüstü bir katkı. 
Çünkü bunla her yerde kar-
şılaşamıyorsunuz. Ücretsiz 
izinle gidip şu an evde otu-
rup, çok zor duruma düşen 
insanlarımız var. O yüzden 
Asyaport’un, şirketimizin bu 
şekilde bir düşünceye girmesi 
bizler için, çalışanlar için çok 
değerlidir” diye konuştu. 

bir çalışma sistemimiz var. 
Konteynerlerin yüklemesi ve 
indirilmesi şeklinde gelişiyor. 
Bu önlemler ile bugüne kadar 
çok şükür olsun ki hiçbir vaka 
yaşamadan bu süreci en kısa 
zamanda limanımız, ülkemiz 
ve işletmemiz olarak aşmaya 
çalışıyoruz” dedi. 

Uzun, iş gücünün azaltıl-
ması ile ilgili hiçbir problem-
leri olmadığını belirterek, 
“Tüm çalışanlarımızla devam 
ediyoruz. Hatta bu ay onla-
rın ihtiyaçları doğrultusunda 
ilave bin TL net ücretlerine, 
maaşlarına ilave bir katkı 
sağladık. Sağ olsun patronla-

“İçinden geçtiğimiz bu zor-
lu süreci dayanışma içinde 
geride bırakacağımıza inanı-
yoruz. Ülke çapında salgına 
karşı verilen yoğun mücade-
leye Kumport olarak destek 
olmaktan dolayı mutluyuz. 
Devletimizin ve milletimizin 
yanında olmaya devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

Asyaport 2 Bin Çalışanına
Koronavirüs İkramiyesi Verecek

Kumport’tan Covid-19 Salgınına 1 Milyon TL Destek

Mersin Limanında Yük Evrakları 
Elektronik Olarak İletilecek

Avrupa’nın ikinci, 
Türkiye’nin en 
büyük konteyner 
limanı Asyaport, 
sıkı koronavirüs 
tedbirlerini aldıktan 
sonra çalışmalarına 
ara vermeden devam 
ederken, yaklaşık 2 
bin çalışanın Mart ayı 
maaşlarına ek olarak 
koronavirüs nedeniyle 
bin lira destek 
ikramiyesi ödeme 
kararı aldı. 

MERSIN Uluslararası 
Liman İşletmeciliği A.Ş. 
(MIP), Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik Genel 

Müdürlüğünün genelgesi 
doğrultusunda, korona vi-
rüsle mücadele kapsamında 
Mersin Limanında sosyal 

mesafeyi en aza indirmek 
için acentelerin, yük evrakını 
elektronik olarak iletebile-
ceklerini bildirdi.

MIP’ın resmi internet si-
tesinden yapılan duyuruda, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Denizcilik Genel Müdür-
lüğünün geçen hafta ‘Korona 
Virüs (Covid-19) Salgını İle 
Mücadele Kapsamında De-
nizcilik Sektörü İçin Alınan 
Tedbirler’ başlığıyla yayınla-
dığı genelge kapsamında ge-

rekli düzenlemelerin yapıldı-
ğı kaydedildi.

Buna göre, Genel Müdür-
lüğün tedbirler çerçevesinde 
ilan ettiği “Acente persone-
linin liman başkanlıkları ile 
temasını en aza indirmek için 
tedbir amaçlı olarak pandemi 
süresince yazılı başvuru evra-
kı elektronik evraka çevrildi” 
kararı Mersin Limanında da 
uygulanmaya başlandı.

MIP duyurusunda, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı 

Denizcilik Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan genel-
geye uygun olarak, korona vi-
rüs salgını ile mücadele kap-
samında, yük evrakı ile ilgili 
işlemlerde sosyal mesafenin 
korunmasına destek olmak 
amacıyla yük teslimine ilişkin 
evrakın acenteler tarafından 
elektronik posta üzerinden 
MIP’e iletilmesinin mümkün 
olacağı kaydedildi.

Yük teslimine ilişkin evra-
kı elektronik posta üzerinden 
göndermek isteyen acentele-
rin, internet sitesindeki talep 
yazısını imzalayarak MIP’e 
başvurmaları gerektiği belir-
tilen duyuruda: “Yük teslim 

belgesi, ilgili acente tarafından 
e-posta ile alıcı firmaya iletilir-
ken ordino@mersinport.com.
tr adresi de eklenerek işletme-
mize de bildirim yapılacaktır. 
Elektronik postanın konu veya 
metin gövdesinde konşimento 
numarası, konteyner numara-
ları, alıcı isim ve unvanı açıkça 
belirtilecektir. Alıcı firma veya 
vekili; eşyaların liman çıkışını 
alacağı aşamada, konşimento 
fotokopisi ve e-posta ile ile-
tilen yük teslim bildirim for-
munu yazdırarak işletmemiz 
‘Çıkış Ofis’ birimine teslim 
edecek ve eşyanın teslim alın-
dığına dair kaşe, imza yapacak-
tır” açıklaması yapıldı.
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Arkas Demiryoluyla Temassız Taşıyor
ARKAS Lojistik, “Temassız Ope-
rasyon” mottosuyla tüm dünyanın 
Covid-19 virüsüyle savaştığı bu gün-
lerde, uzun zamandır yaptığı demir 
yolu yatırımları sayesinde karayo-
lunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
talebi artan demir yolu taşımacılı-
ğında da aktif rol oynuyor. 

Covid -19 salgınıyla birlikte tüm 
dünya ticaretinde taşlar yeniden di-
zilirken “Temassız Operasyon” mot-
tosunu benimseyen Arkas Lojistik, 
demir yolu taşımacılığında zaman 
ve maliyet avantajı yaratırken fiziki 
teması en aza indirerek hem iş ortak-
larının hem çalışanlarının sağlığını 
ön plana alıyor. 

Demiryolu taşımacılığında fiziki 
temasın diğer taşıma türlerine kıyasla 
daha az oluşu bu sistemi kara yoluna 
kıyasla daha tercih edilir hale geti-
riyor. Karayolunda alınan önlemler 
nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve 
uzayan süreçler dünya ticaretinde de-
miryolu dönemini yeniden getiriyor. 
Demiryolu ile 40 TIR’lık bir taşıma-
yı tek seferde sadece iki makinist ile 
gerçekleştirebiliyor. Karayolunda bu 
durum, en az 40 sürücü yani 40 insan 
anlamına geliyor. Bu da temasın az 
olması gereken şu dönemde salgının 
yayılmasına engel olarak ticaretin 
ve taşımanın devam etmesi için çok 
önemli bir avantaj sağlıyor. 

Demiryolu taşımalarının Ana-
dolu’yu daha fazla geliştireceğine 
inançla uzun yıllardır demiryoluna 
önem veren Arkas, öngörülü yatırım-
ları ile müşterilerine ihtiyacı olduğu 
anda en uygun çözümü  sunmaya ha-
zır. Arkas Lojistik filosunda bulunan 
700’den fazla vagon ile Türkiye’nin 
en önemli sanayi kentlerinden liman-
larına ithalat ve ihracat konteyner de-
mir yolu taşımaları yapıyor. 

Halihazırda Mersin-Yenice ve 
İzmit-Kartepe’de iki kara terminali 
planı devam eden Arkas Lojistik, 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryo-
lu Hattı’nda Türkiye’den ilk treni 
yükleyerek tarifeli seferleri başlatan 
şirket konumunda. Arkas Lojis-
tik Genel Müdürü Onur Göçmez, 
“Covid-19 salgını nedeniyle karayo-
lunda gerçekleştirilen kontrollerin 
oluşturduğu kuyruklar ve aksamalar 
ticareti olumsuz yönde etkilemeye 
başlamışken demir yolu, temassız 
taşıma taşıma özelliği sayesinde bir 
kez daha sıkıntılı süreçlerin çözümü 
konusunda en önemli modül konu-
muna geldi. Biz bu durumun geçici 
olmayacağını, salgın sonrasında da 
yük taşımalarında demiryolu payı-
nın artacağını düşünüyoruz” diyor. 

TCDD’ye Destek 
Bu kapsamda Kütahya Alayunt 

istasyonundan Derince Körfezi’nde 
bulunan Evyapport ve DP World 
Yarımca limanlarına Kütahya’daki 
sanayicinin yüklerini taşımaya baş-
ladık. Burada daha önce TCDD’nin 
vagonlarını kullanırken bu haftadan 
itibaren 10 özvarlık vagonumuzda 
burada hizmet veriyoruz. Böylece 

buradaki vagon sayımızı da artırmış 
olduk” diyor. Konya Organize Sana-
yi Bölgesi’nden Mersin Limanı’na 
ihracat ve ithalat taşımalarının da 
uzun zamandır devam ettiğine de-
ğinen Göçmez, Bu taşımaları da 
yine TCDD’ye ait vagonlarla ger-
çekleştirdiklerini, son dönemde bu 
bölgeye de 10 adet özvarlık vagon 
dedike ettiklerini söyledi. Kayseri’de 
de 77 adet öz varlık vagonlarının 
bulunduğu bilgisini veren Göçmez, 

“Böylece tüm bölgelerdeki özvarlık 
vagon sayımız 117’yi bulacak” dedi. 

Arkas Lojistik olarak vagon talep-
lerindeki artışla birlikte TCDD’nin 
tedarik sıkıntısına destek olmak için 
BTK hattında kendi vagonlarını da 
kullanıma sokma konusunda TCDD 
ile iş birliği yaptıklarını kaydeden 
Göçmez, “Bu hatta da 15-20 özvarlık 
vagonumuzu hizmete sokmayı plan-
lıyoruz. BTK hattında halihazırda 
Türkiye’den CIS ülkelerine taşıdığı-
mız yük 65 bin tonu geçti; hatta taşı-
nan toplam yükün neredeyse yarısını 
yükleniyoruz” diye konuştu.



TİCARİ ARAÇLAR

Faaliyetler, yavaş ve emin 
adımlarla yeniden başlayacak 
ve müşterilerin taleplerine, 
tedarikçilerin bu süreçteki ka-
pasitesine ve diğer Volvo gru-
bu fabrikaları ile olan senkro-
nizasyona bağlı olarak birkaç 
haftaya yayılarak arttırılacak.”

Kademeli başlangıç 
planlanıyor

Renault Trucks Başkanı 
BrunoBlin, konuyla ilgi-
li açıklamasında; “Üretim 
faaliyetleri, yalnızca sağlık 
koşulları kusursuz olursa ye-
niden başlayacak. Bundan ta-
viz vermeyeceğiz. Dolayısıyla 
kademeli bir yeniden başlan-

IVECO yetkili satıcısı 
İstanbul Fiat S-WAY çe-
kicileri HTG’e teslim etti

Iveco’nun İstanbul yet-
kili satıcılarından İstanbul 
Fiat Otomotiv satışını ger-
çekleştirdiği 3 adet S-WAY 
AS440S48 T/P çekicileri 
HTG Uluslararası Nakli-
yat firmasına teslim etti. 

Mevcut salgın şartla-
rından dolayı gerek İstan-
bul Fiat yetkilileri olsun 
gerekse HTG yetkilileri 

ANADOLU Isuzu, Ga-
renta, KIA ve KNS Oto-
motiv, Covid-19 ile mü-
cadelede aralıksız çalışan 
sağlık personelini virüs-
ten korumak amacıyla 
iş birliği yaptı. İş birliği 
kapsamında; sağlık çalı-
şanlarının tanı sırasında 
ihtiyaç duyduğu biyolo-
jik numune alma kabini 

SCANIA, Stockholm 
Karolinska Üniversite 
Hastanesi ile gerçekleş-

18 Mart tarihinden bu yana 
Fransa’daki fabrikalarında 
üretime ara veren Renault 
Trucks, fabrikalarının kade-
meli ve güvenli bir şekilde 
yeniden faaliyete başlaması 
için hazırlanıyor. ‘Karantina 
ve kısıtlama uygulamaları-
nın başlangıcından bu yana 
üretimdeki geçici kesintiye 
rağmen Renault Trucks, özel-
likle yedek parça tedarikini ve 
araç bakım-onarım hizmet-
lerini kesmeyerek, toplum 
yaşamının sürekliliği için vaz-
geçilmez öneme sahip temel 
ihtiyaçlar, ilaç ve gıdaların 
taşınması gibi faaliyetlerin 

ALMANYA’DA 12 farklı 
kategoride, 250’den fazla mar-
kanın dahil olduğu ve toplam 
26 bin 567 oyun kullanıldığı 
anket neticesinde, ‘Treyler ve 
Üstyapı Kategorisindeki En 
İyi Lojistik Markası’ ödülü 
Krone’nin oldu. Anket, ‘Lo-
gistik Heute’ ve ‘Bundesvere-
inigung Logistik e.V. (BVL)’ 
tarafından düzenlendi.

Çeşitli kategorilerden olu-
şan anket için adaylar bağımsız 
bir komite tarafından belirlen-
di. Adaylıklar belirlenirken, 
Almanya’da belirlenen zaman 
diliminde, kendi kategorile-
rinde en fazla satış hacmine u-
laşan markalar dikkate alındı. 

Krone, Covid-19 salgını 
nedeniyle ödülünü posta yo-
luyla teslim aldı. Krone adına 
ödülü alan Satış ve Pazarlama-
dan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Frank Albers 
yaptığı kısa açıklamasında, 
‘ödülden dolayı çok mutlu 

sürdürülmesine destek oldu.’ 
denilen açıklamada, şu bilgi-
lere yer verildi:

“Renault Trucks, üretim 
faaliyetlerini yeniden başlat-
mak üzere gerekli hazırlıkları 
yapıyor. Fabrikaların yeniden 
faaliyete geçmesi kademeli 
olarak gerçekleşecek ve 23 Ni-
san 2020’de Vénissieux Mo-
tor fabrikası ile başlayacak. 
Diğer Renault Trucks fab-
rikaları, özellikle Bourg-en-
Bresse ve Blainville-sur-Orne 
montaj fabrikaları, önümüz-
deki haftalarda, normal kapa-
sitelerinin yüzde 25’i seviyede 
yeniden çalışmaya başlayacak. 

olduklarını’ ifade ederek; “Bu 
ödülün bu zor zamanlarda 
gelmesi bizi ayrıca mutlu etti. 
Kendimizi, treylerle yapılan 
her iş için doğru hizmet sağ-
layıcısı olarak konumlandı-
rıyoruz. Treyler ve üstyapı 
kategorisinde en iyi seçilmek 
aynı zamanda bu stratejimizi 
de doğrulamıştır” dedi.

Lojistik şirketi yöneticileri 
ve tedarik zinciri yetkililerinin 
Krone’yi en iyi seçmesinden 
dolayı gururlu olduklarına de-
ğinen Albers, “Bu aynı zaman-
da çok büyük bir motivasyon 
kaynağıdır. Krone ailesinin 
her ferdi adına aynı özveriyle 
çalışmaya devam edeceğimize 
söz veriyoruz. Kullanıcıları-
mıza, ürün bazında sundu-
ğumuz avantajların yanında 
ekonomik anlamda da doğru 
çözümleri sunmaya devam 
edeceğiz. Bizi bu ödüle layık 
görenlere teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

ğı durumlarda FFP2 maske, 
gözlük veya siperlik ve eldi-
ven kullanılması,

- Kapı kollarıyla teması 
ortadan kaldırmak için kapı-
ların (yangın kapıları hariç) 
açık tutulması,

- İş istasyonlarının, çalışma 
araçlarının, lojistik ekipman-
ların, soyunma odalarının ve 
yemekhanelerin temizlenmesi,

- Tüm ortak alanlar, so-

operasyon yatağındayken 
doktorları aerosollerden 
koruyor ve bu sayede sağ-
lık çalışanı örnekleri gü-
venli bir şekilde alabiliyor. 
Her kullanımdan sonra da 
kabininin içi bir sonraki 
hastaya virüsün bulaşması-
na izin vermeyecek şekilde 
dezenfekte ediliyor. Biyo-
lojik örnek alma kabini ise 

kici tahsis etti. 
Scania’nın sağladığı çekici-

ler, Stockholm’deki en riskli 
bölgelerde hizmet verecek. 
Olası hastaların testleri mobil 
merkezlerde tane yoğunluğu-
nun azaltılması hedefleniyor. 
Ayrıca hastanede görev yapan 
sağlık personelinin de virüse 
yakalanma riskinin azaltılma-
sı hedefleniyor. 

Scania aynı zamanda Ka-
rolinska Üniversite Hastane-
sine sağlık ekipmanı temin ve 

yunma odaları, geçiş bölgeleri 
ve yemekhanelerde hareket-
lerin organize edilmesi ve bu 
alanların açık olduğu sürele-
rin artırılarak aynı anda bura-
larda bulunacak kişi sayısının 
sınırlandırılması,

- Çalışanların servis araç-
larında yolcular arasında 
boşluk olmasının sağlanması 
amacıyla özel bir oturma pla-
nı oluşturulması.

hastalardan numune alır-
ken hemşire ve doktorların 
korunması amacıyla kulla-
nılıyor. Kabin içinde bulu-
nan ultraviyole ışık sistemi 
sayesinde her kullanımın 
ardından dakikalar içinde 
temizlenerek bir sonraki 
hastanın kullanımına ha-
zırlanıyor. Hasta veya virüs 
şüphesi olan kişi, bu kabine 
girdiği zaman izole edilmiş 
delikleri sayesinde temas ol-
maksızın örnek alınıyor. Bu 
sayede hem sağlık çalışanı 
hem de kabine giren kişi-
nin, virüsten etkilenmesi en 
aza indiriliyor.

lojistiğinde de destekte bu-
lunuyor. Scania satın alma 
ve lojistik departmanından 
yaklaşık 20 uzman, sağlık 
çalışanları için koruyucu 
ekipmantemini konusunda 
nakliye, lojistik ve satın al-
ma desteği veriyor. 

Avrupalı tedarikçiler-
den satın alınan maskeler, 
siperlikler, koruyucu giy-
siler, el spreyi ve yüzey de-
zenfektanı Scania araçları 
ile naklediliyor.

olsun teslim sırasında yetki-
lilerin “sosyal mesafe” kural-
larına uyarak bir araya gelme-
meye özen göstererek örnek 
davranış sergilemişlerdir.

HTG firma sahipler Ha-
kan, Turhan, Gökhan Kaya 
ve İstanbul Fiat yönetim ku-
rulu başkanı Cem Arı, genel 
müdür Hikmet Yılgör, yöne-
ticiler Alper Akbay, Cenkay 
Üstün, Oktay Isırgan gerçek-
leşen işbirliğinden memnuni-
yetlerini ifade etmişlerdir.

gıç planlıyoruz. İlk dönemde 
üretim artışından önce, sağ-
lık protokollerinin yanı sıra 
tedarikçi ve lojistik zincirini 
test edeceğiz. Sektörümüzün 
yeniden faaliyete geçmesini 
desteklemek, bizim sorumlu-
luğumuz” dedi.

Renault Trucks fabrikala-
rında alınacak önlemlere bir-
kaç örnek:

- Çalışanlar arasında me-
safe kurallarının ve koruyucu 
önlemlerin uygulanması,

- Alternatif maskelerin 
yaygın kullanımı,

- Bir metre mesafe kuralına 
uymanın mümkün olmadı-

ve hastadan örnek alınırken 
salgına karşı koruyan entü-
basyon kabinleri üretilerek 
ihtiyacı olan hastanelere tes-
lim edilecek.

Covid -19 virüs testleri 
sırasında sağlık personelini 
maksimum seviyede koru-
mak için üretilen entübas-
yon kabini,entübasyon ope-
rasyonu sırasında, hastalar 

tirdiği işbirliği kapsamında 
mobil test laboratuvarlarında 
kullanılmak üzere Scania çe-

Renault Trucks Fransa’da
Üretime Başlamaya Hazırlanıyor 

Krone’ye Ödül Iveco’dan HTG’e 3 Adet Çekici

Scania’dan Seyyar Test Laboratuvarı

Anadolu Isuzu Garenta KIA 
ve KNS Otomotiv’den Sağlık 
Çalışanları İçin Güçbirliği
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Krone Satış ve 
Pazarlamadan 
Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı 
Dr. Frank Albers



OSS Yönetim Kurulu Başkanı 
Ziya Özalp

TİCARİ ARAÇLAR

devam ediyoruz
hizmet vermeye

kesintisiz
taşımacılık ile

Intermodal

devam ediyoruz

Intermodal

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. 

Çarklar Yavaşlasa da Durmadı
YENI tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını tüm sektörleri derinden et-
kilemesine karşın otomotiv satış 
sonrası pazarında çarklar durmadı. 
Azalan talep doğrultusunda hızını 
düşüren ancak faaliyetlerine devam 
eden satış sonrası sektörü, salgının 
yarattığı kaybı daha kısa sürede 
telafi etmeyi planlıyor. Otomotiv 
Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler 
Derneği’nin (OSS) ikinci anket ça-
lışması da sektördeki tabloyu ortaya 
koyuyor. Ankete göre; sektördeki 
evden çalışma oranı yüzde 48’den 
yüzde 55’e yükselirken, Kısa Çalış-
ma Ödeneği’ne başvurma oranı da 
yüzde 61’e çıktı. Üyeler arasında 
üretim gerçekleştirenlerin üretime 
devam etme oranı ise yüzde 76’dan 
yüzde 82’ye yükseldi. Ayrıca sektö-
rün ortalama yüzde 83 gibi büyük 
bir bölümünün nakit akışı sıkıntısı 
için ek önlemler aldığı belirlendi.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı 
Ziya Özalp ise “Satış sonrası ve hiz-
met çarkını durdurmadan talebin 
artmasını bekleyeceğiz. Kontrollü 
olarak iş hayatımıza devam edece-
ğiz. Sektörümüz, kaybını hızlı bir 
şekilde kapatabilir” dedi.

En büyük problem ciro kaybı
Tüm dünyayı etkisi altına alan 

Koronavirüs salgını sürecinde üre-
tim ve hizmet çarklarının durma-
dığı otomotiv satış sonrası sektörü, 
yaşadığı kaybı diğer sektörlere oran-
la daha kısa sürede kapatmayı hedef-
liyor. OSS’nin düzenlediği Korona-
virüs Etki Araştırmaları’nın ikincisi 
de azalan talep doğrultusunda hızın 
düştüğü ancak hizmet ve üretimin 
durmadığı pazardaki tabloyu ortaya 
koydu. İlk olarak 30 Mart haftasını 
kapsayan anket çalışmasına, 13 Ni-
san haftasını içeren ikinci çalışmayla 
devam eden OSS, iki haftalık zaman 
zarfında yaşanan değişiklikleri göz-
ler önüne serdi. Ankete göre; iki 
haftalık süre içinde OSS üyelerinin 
evden çalışma oranı yüzde 48’den 
yüzde 55’e çıktı. Sektörün en büyük 
problemlerini ise ciro kaybı, moti-
vasyon düşüklüğü ve nakit akışın-
daki sıkıntılar oluşturdu. Ayrıca ilk 
ankette gümrüklerde sıkıntı yaşadı-
ğını söyleyen üyelerin oranı yüzde 
39 iken, bu oran yüzde 29’a düştü. 
Tedarikte sorun yaşayan üyelerin 
oranı da yüzde 41’den yüzde 35’e 
geriledi. Ankette, üyelerin Nisan 
ayında yüzde 55, Mayıs ayında ise 
yüzde 52.7pazar daralması bekle-
dikleri gözlemlendi.

Ankete göre, sektör temsilcileri, 
salgının nakit akışında yaşatacağı 
sıkıntılar için önlemlerini aldı. Bu 
kapsamda; sektörün ortalama yüzde 
83’ü nakit akışı sıkıntısına karşılık 
ek önlemler aldığını açıkladı. Bu 
oran ilk ankette yüzde 75’ti. Eko-
nomik İstikrar Kalkanı kapsamın-
da açıklanan İŞKUR Kısa Çalışma 
Ödeneği’ne başvuran üyelerin oranı 
da yüzde 55’ten yüzde 61’e çıktı. 
Derneğin üretici üyelerinin, üreti-

me devam etme oranı ilk ankette 
yüzde 76 iken, ikinci ankette oran 
yüzde 82’ye çıktı. 

Anket sonuçlarını değerlendi-
ren OSS Yönetim Kurulu Başkanı 
Ziya Özalp, 132 üyenin katılımı ile 
gerçekleşen rapora göre; sektörde 
Nisan ayında yüzde 55’lik, Mayıs 
ayında da yüzde 52’lik daralmanın 
yaşanacağının öngörüldüğünü ak-
tardı. Raporda salgının etkilerinin 
Haziran ayında da devam edeceği-

nin ifade edildiğini belirten Özalp, 
“Şirketlerde salgın nedeniyle yaşa-
nan krizin etkilerinin işler açılma-
ya başlasa bile; Haziran, Temmuz 
belki Ağustos’ta bile devam edeceği 
düşüncesi hakim” dedi.

Salgının ardından sektördeki 
üretici, dağıtıcı, perakendeci, servis 
ve son kullanıcıdan oluşan tedarik 
zincirinde bir kırılma yaşanacağına 
dair bazı kaygılarının olduğunu an-
cak bunun gerçekleşmediği anlatan 

Özalp, öngörülenin aksine sektörde 
daha olumlu bir tablo ile karşılaş-
tıklarını söyledi. Özalp, “Sektör; 
‘Bir taraf eksik mi, ithalat yapılamı-
yor mu, ürünlerle ilgili yok satma-
lar olacak mı?’ gibi kaygıları fazla 
taşımıyor. Çünkü üreticilerimizin 
yüzde 82’si çalışıyor. Sadece üretim 
adetlerini yüzde 45’lere kadar dü-
şürdüler. Birçoğu da çalışmalarına 
başlayacak. Yani üyelerimizin bir 
kısmı yarı stoklulardı.
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Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK
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Çin’deki faaliyetleri şu biçim-
de yürütülecek:

Artan şehirleşme hızı, bü-
yüyen e-ticaret, şehir içi ula-
şım planları ve müşterilerin 
esnek kullanım alışkanlıkları 
Çin’de hızla değişen hafif 
ticari pazarının öne çıkan 
özellikleri olarak yer alıyor. 
2019 yılında 3,3 milyona 
ulaşan bu pazarın yukarı 
yönlü istikrarını koruyacağı 
tahmin ediliyor.

rini durdurdu. Grubun global 
satışları 2020 ilk çeyreğinde, 
2019’un aynı dönemine kıyas-
la, yüzde 25,9 azalarak 672 bin 
962 adet oldu. 

TREYLER sektörünün ya-
şadığı en büyük sorunlardan 
biri olan sahtecilik, sektörü 
yaralamaya devam ediyor. 
TREDER’in sahtecilik ko-
nusundaki çalışmaları salgın 
döneminde de devam etti. 
TREDER üyeleri, web üze-
rinden yaptıkları toplantıda, 
sektörün güncel konularını 
görüştü. Özellikle sahteci-
liğin önlenmesi konusunda 

BREZILYALI otobüs üre-
ticisi Marcopolo S.A.’nın 
telekonferans aracılığıyla ger-
çekleştirilen yönetim kurulu 
toplantısında Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı’na Mauro Gil-
berto Bellini getirildi. Bellini, 
2021-2016 yılları arasında da 
bu görevi yerine getirmişti. 
Makine Mühendisliği me-
zunu olan Bellini, İşletme ve 
Finans alanlarında lisansüstü 
dereceye sahip. Mauro Bellini 
1996 and 2007 yılları arasın-
da Marcopolo’nun Afrika kı-

RENAULT Grubu, Çin’de 
hafif ticari araçlar (LCV) ve 
elektrikli araçlar (EV) ala-
nında yoğunlaşacak. Renault 
Grubu, Dongfeng Renault 
Automotive Company Ltd 
(DRAC) şirketindeki his-
selerini Dongfeng Motor 
Corporation’a devredecek. 
DRAC, Renault markasıyla 
ilişkili faaliyetlerini durdu-
racak. Grup, LCV faaliyet-
lerini ise Jinbei’nin Renault 

GLOBAL pazarın yüzde 
24,6 daraldığı ilk çeyrekte, 
Renault Grup’un araç satış-
ları da yüzde 25,9 azalarak 
672 bin 962 adet oldu. Bu sa-
tışlarla grubun ilk çeyrekteki 
cirosu yüzde 19.2 gerileyerek 
toplam 10 milyar 125 milyon 
avro oldu. Sabit döviz kuru ve 
şartlar ile gerileme yüzde 18,3 
oranında gerçekleşecekti. 

Covid-19 salgını gölgesinde 
geçen 2020 yılının ilk çeyre-
ğinde, global otomotiv paza-
rı 2019 ilk çeyreğine kıyasla 
yüzde 24,6’lık bir daralma 
yaşadı. Çalışanlarını korumak 

iş birliğinden gelen teknik 
bilgisinin faydasıyla Renault 
Brilliance Jinbei Automotive 
Co., Ltd. (RBJAC) üzerin-
den yürütülecek.

Çin pazarına yönelik ola-
rak iki temel ürün grubu olan 
Elektrikli Araçlar (EV) ve 
Hafif Ticari Araçlar (LCV) 
üzerine kurulu yeni strateji-
sini açıklayan Renault Gru-
bu, bu yeni strateji dahilinde 
hafif ticari araçlara ilişkin 

ve hükûmetlerin aldığı ön-
lem kararları doğrultusunda, 
Renault Mart ayında çalıştığı 
ülkelerin büyük çoğunluğun-
daki üretim ve ticari faaliyetle-

Groupe Renault Çin böl-
gesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Francois Provost, konu 
ile ilgili yaptığı açıklamasında, 
“Geleceğin temiz ulaşımının 

ilk çeyreğin sonunda, grubun 
endüstriyel ve ticari faaliyet-
lerinin çoğunun durdurması 
nedeniyle, önemli ölçüde hız 
kazandı. 

Renault tarafından yapılan 
ve ‘An itibariyle salgının gru-
bun mali sonuçları üzerin-
deki etkisini tahmin etmek 
halen mümkün değildir. Re-
nault Grubu mali sonuçları 
konusunda öngörüsünü uy-
gun gördüğü ilk fırsatta pay-
laşacaktır.’ denilen açıklama-
da şunlar söylendi:

“20 Mart 2020’de yayın-
lanan Evrensel Kayıt Dokü-

İlk olarak koronavirüs süre-
cini değerlendiren TREDER 
üyelerinin üzerinde en çok 
durulan konu ise sahtecilik 
oldu. 19 Nisan 2020 tarihinde 
yayınlanan Motorlu Araçlar 

hil oldu. 2012-2016 yılları 
arasında Marcopolo Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptıktan 
sonra bu tarihten itibaren 
Marcopolo Strateji Komitesi 
Üyesi ve Banco Moneo Yö-
netim Kurulu Başkanı olarak 
kariyerine devam etmişti.

Yapılan toplantıda Mar-
copolo Yönetim Kurulu’nun 
yeni üyeleri de Dan Ioschpe, 
Henrique Bredda, Denise 
Casagrande da Rocha, Maria 
Aparecida Metanias Hallack 
and José Rubens de La Ro-

iki ana etkeni olan elektrikli 
araçlara ve hafif ticari araçla-
ra yoğunlaşacak ve Nissan ile 
ilişkimizden daha verimli bir 
biçimde faydalanacağız,” dedi.

manında (Universal Registra-
tion Document) belirtildiği 
gibi Grup, Covid-19 salgını i-
le ortaya çıkan belirsizlik son-
rasında çoğu ülkede fabri-
kaların üretimi durdurması 
ve ticari faaliyetlerin askıya 
alınması sebebiyle, 2020 ön-
görüsünü geri çekmiş bulun-
maktadır. Grup iş güvenliği 
koşulları ve idari tedbirlerin 
müsaade ettiği ülkelerde üre-
tim ve ticari faaliyetlerine ilk 
fırsatta başlama kararlılığın-
dadır ve ticari talebe etkin şe-
kilde cevap verebilmek üzere 
bütün adımları atmaktadır.”

ve Römorkları ile Bunların 
Aksam, Sistem ve Ayrı Tek-
nik Ünitelerinin Tip Onayı ve 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Hakkında Yönetmeliği’nin 
sahteciliğin önlenmesinde 
önemli bir yasal altyapı oluş-
turduğu belirtildi.  Sahtecilik 
yüzünden devletin önemli bir 
vergi kaybına uğradığının altı 
çizilerek, denetimlerde Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Mü-
dürlükleri desteği ile kontrol 
sağlanabileceği vurgulandı.

sa, directors, James Eduardo 
Bellini and José Antonio Va-
liati olarak belirlenirken Yö-
netim Kurulu Sekreterliği’ne 
Eduardo Frederico Willrich 
getirildi.

Renault Grubu’nun 
Çin’deki hafif ticari araçlar 
alanındaki ortağı Jinbei, 2019 
yılında Çin’de 1,5 milyon 
müşteri ve yaklaşık 162.000 
satışa sahip bir marka. RBJAC, 
Renault uzmanlığı ve tekno-
lojileriyle Jinbei modellerini 
modernleştirirken, 2023 için 
toplam 5 ana model ile ürün 
grubunu genişletiyor. Gele-
cekte ihracat yapmak da şirke-
tin planları arasında yer alıyor. 

Avrupa pazarı yüzde 26.2 
küçülürken, Renault’un sa-
tışları yüzde 36,0 düşüşle 
321 bin 756 adet olarak ger-
çekleşti. Bu daralma özellikle 

Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ile görüşülerek, piyasa 
gözetim ve denetim faaliyet-
lerinin arttırılması konusun-
da çalışmalar yapılması için 
görüş birliğine varıldı.

tası ve Orta Doğu pazarların-
da genişlemesinden sorumlu 
yönetici olarak görev aldı. 
2007 yılında Strateji ve İno-
vasyon Komitesi üyesi olarak 
yönetim kurulu toplantıları-

na katılmaya başladı. 2010’da 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı olarak atanan Bellini, 
İcra Komitelerinde çalışmaya 
başlayarak doğrudan şirketin 
karar mekanizmasına da-

Renault Grubu, Çin İçin
Yeni Stratejisini Belirledi

Renault Grubu İlk Çeyrek Cirosu 
Yüzde 19.2 Düşüşle 10 Milyar 125 Milyon Avro

Oyak Renault’tan 
Üretime Start

Treder Sahtecilikten Yakınıyor

Bellini Marcopolo’nun
Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

‘RENAULT Grubu ve 
Oyak Renault olarak, ilk 
önceliğimiz her zaman ça-
lışanlarımızın sağlığının 
korunmasıdır.’ denilerek 
yapılan açıklamada, üretim 
başlangıç tarihi olarak 27 
Mayıs verildi. 

‘Başta T.C. Sağlık Bakanlı-
ğı olmak üzere ulusal ve ulus-
lararası otoriteler tarafından 
paylaşılan bilgiler ve yöner-
geler doğrultusunda, çalışan-
larımızın sağlığına yönelik 
gerekli tüm korunma tedbir-
leri, geçici duruş süresinde 
alınmıştır.” şeklinde devam 
eden ve ‘Bu doğrultuda, üre-
tim faaliyetlerimize 27 Nisan 
Pazartesi günü itibarıyla ye-
niden başlama kararı aldık.’ 
denilen açıklama şöyle: 

“Üretimimize verdiğimiz 
geçici ara sırasında yapılan 
çalışmalar kapsamında ge-
rekli önlemler alınmıştır. 
Bunlara ek olarak, ekiplerin 
çalışma saatleri de sosyal te-
ması en aza indirecek şekilde 
yeniden planlanmıştır. Hij-
yen kuralları ve koruyucu 
önlemler hassasiyetle uygu-
lanmaya devam edecektir.

Ayrıca, uyulması gereken 
yeni çalışma kuralları ve ön-
leyici tedbirler konusunda 
tüm çalışanlarımız bilgilen-
dirilmiş ve birim yönetici-
lerimize yönelik eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. Üreti-
me başlayacağımız ilk gün, 
tüm çalışanlarımız bu eği-
timleri tamamlayıp işbaşı 
yapabilecektir.”

Marcopolo S.A. Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Mauro Gilberto Bellini
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‘ARIZALARA rağmen sü-
rüş devam ediyor ve sürücü-
süz araçlar A noktasından B 
noktasına emniyetli bir şe-
kilde gidiyor.’ Nasıl olduğu; 
‘Project 3F’ ekibi tarafından, 
düşük hızlı otonom sürüş ala-
nındaki çalışma sonuçlarında 
sunuyor. Almanya Federal 
Ekonomi Bakanlığı’ndan 4,3 
milyon avroluk bir fonla fi-
nanse edilen proje, Bosch’u 
konsorsiyum lideri olarak 
seçti. Projede, Bosch’un yanı 
sıra üç şirket, bir üniversite 
ve bir araştırma enstitüsü yer 
alıyor: StreetScooter GmbH, 
RA Consulting GmbH, FZI 
Bilgi Teknoloji Araştırma 
Merkezi, Finepower GmbH 
ve RWTH Aachen Üniversi-
tesi. Proje ekibinin önceliği, 
bir arıza durumunda sistemin 
tamamen durmaması ve ara-
cın sürüşe devam edebilmesiy-
di. Ekibin yaptığı açıklamaya 
göre Almanya Renningen ve 
Aahen’deki test alanlarında 
insan ve yük taşımacılığı ya-
pıldı ve araçlar rota boyunca 
değişen koşullara ve sistem-
deki arızalara rağmen sürüşe 
devam ediyor. 

Sürücüsüz servis araçları-
nın pek çok kullanım amacı 
olabilir. Ziyaretçileri tramvay 
durağından fuar merkezine 
taşımak, toplu taşıma yolla-
rını tamamlamak, bir lojistik 
merkezinde paketlerle dolu 
konteyneri taşımak… Bura-
daki asıl konu, araçların A 

noktasından B noktasına hem 
güvenilir hem de emniyetli bir 
şekilde ulaşabilmeleri. Project 
3F’in, ‘Düşük hız aralığında 
hataya dayanıklı ve sürücüsüz 
araçlar’ projesi, arıza güvenli-
ği operasyonuna odaklanarak 
bunu başardı. Bosch Grubu 
Araştırma ve İleri Mühendis-
lik Proje Lideri Steffen Kno-
op, “Amacımız, teknik bir 
arıza meydana gelse veya ani 
bir engel ortaya çıksa bile, oto-
nom aracın güvenli bir şekilde 
hareket etmesini sağlayacak 
çözümler geliştirmekti” diyor.

Yedek güç kaynağı ve 
sensör teknolojisi ile 

artırılmış emniyet 
Bosch Proje Koordinatörü 

Thomas Schamm, “Sürücüsüz 

servis araçlarının sürücüsüz 
otomobillerden daha farklı 
gereksinimleri karşılaması ge-
rekir” diyor. Araçların bir gü-
venlik sürücüsü olmadan ça-
lışması için, sistemlerini kendi 
başlarına kontrol edebilmeleri 
ve tespit edilen teknik arıza-
larla başa çıkabilmeleri gere-

kir. Bunun yanı sıra araçlar, 
kritik arıza durumlarında, 
kendilerini durdurarak sis-
temi emniyete alabilmelidir. 
Project 3F, bu gereksinimle-
rin ayrıntıları, sistemlerin bu 
temelde nasıl tasarlanması ge-
rektiği ve bileşenlerin etkile-
şim biçiminin nasıl optimize 
edileceği üzerinde çalışıyor.

Bunun için bir çözüm yo-
lu da yedekli sistemler inşa 
etmek yani güvenlik fonksi-
yonlarını yedeklemek ve ço-
ğaltmaktır. Örneğin, araştır-
macılar aracın güç kaynağı için 
yedek güç sistemleri geliştirdi. 
Böylece elektrikli güç aktar-
ma organları ve araç elektrik 
sistemi güvenli bir şekilde ko-
runur hale geldi. Ayrıca sensör 

teknolojisi, araç tasarımına 
uyacak şekilde uyarlandı ve 
geliştirildi. Engelleri güvenilir 
bir şekilde tespit etmek için, 
aracın etrafındaki noktalara 
lidar ve radar sensörleri yer-
leştirilerek, aracın çevresini 
farklı konumlardan gözlemle-
me yeteneği kazandırıldı. 360 

derecelik kuş bakışı görünüm 
sunarak ve kör noktaları yok 
ederek, araç için üç boyutlu 
bir güvenlik alanı oluşturdu-
lar. Bu düzenek sadece yoldaki 
bariyer gibi engelleri tespit et-
mekle kalmıyor, görüş alanın-
daki ağaç dalları gibi detayları 
da algılıyor.

Algıla, sınıflandır,
sürüş şeklini değiştir

Başka bir çözüm ise sistem-
de hata toleransı oluşturmak-
tır, böylece bir alt sistemin 
arızası, diğer fonksiyonlar 
tarafından kısmen telafi edi-
lir. Bu sistem, insanlardakine 
benzer şekilde çalışıyor. Ör-
neğin, bir odada ışıklar aniden 
sönerse diğer duyularımızı 
kullanırız ve yolumuzu hisse-
derek buluruz. Araç da benzer 
şekilde davranıyor: Belirli bir 
alanda sistemin görüş açısı, 
sensöre takılan yapraklar ve-
ya herhangi büyük bir nesne 
tarafından engellenirse araç 
yavaşlıyor ya da görülmeyen 
alanları rotasından çıkarıyor.

Buna ek olarak proje kap-
samında, servis araçlarının 
belirlenmiş güzergahları bo-
yunca değişen koşullara tepki 
verebilmesini sağlamak için 
de çalışmalar yapıldı. Araç-
lar, kendilerine herhangi bir 
hareketli cisim yaklaştığında 
yavaşlayacak ya da gerektiğin-
de cisimlerin yollarından çe-
kilecek şekilde programlandı. 
Sokak lambaları gibi tanıdık 
unsurları tespit ettiklerinde 

TOFAŞ, Koronavirüs salgını 
döneminde, toplum sağlığını 
korumaya yönelik olarak, temsil 
ettiği Fiat, Alfa Romeo ve Jeep 
markalı araç sahipleri için model 
yılı veya kilometre gözetmeksi-
zin ücretsiz araç dezenfeksiyonu 
hizmeti vermeye başladı. Hizmet 
kapsamında, servis hizmeti alma 
gerekliliği olmadan 31 Mayıs 
tarihine kadar ilgili markaların 
bayi ve servislerinde,model yılı, 
kilometresi ne olursa olsun; ran-
devu yoluyla ücretsiz araç dezen-
feksiyonu gerçekleştirilecek.

Dezenfeksiyon uygulamasını 
servis ihtiyacı olsa da olmasa da 
tüm araçlar için geçerli kıldıkla-
rını belirten Tofaş Satış Sonrası 
ve Yedek Parça Direktörü Hü-
seyin Şahin, yaptığı açıklama-
da, “Tüm dünya ve ülkemizin, 
Koronavirüs salgını nedeniyle 
kritik günlerden geçtiği bu sü-
reçte, ön cephede mücadele 

ise araçlar yolculuklarına tam 
hızda devam ediyorlar. Her-
hangi bir tehlike söz konu-
suysa araç acil olarak duruyor. 
Amaç, aracın sürüş davranışı-
nı gerçek zamanlı olarak uyar-
lamak ve sistem arızaları ya da 
yola engel çıkması gibi duru-
munda bile aracın mümkün 
olduğunca yolculuğuna oto-
matik olarak devam etmesini 
sağlamaktır.

Yüksek telemetri,
yüksek kullanılabilirlik
Yolculuk hakkındaki ve-

riler ve mevcut teknik du-
rum araçtan dışarıya ve geri 
dışardan araca aktarılabilir. 
Arıza tespiti, izleme ve kont-
rol fonksiyonları hakkında 
bilgi aktarmak mümkün. Bu, 
normal telemetrinin üç katı, 
bu yüzden bu sisteme ‘Telet-
rimetri’ deniliyor. Bu sistem, 
tüm otonom araç filosunun 
uzaktan izlenmesi, onarılması 
ve kontrol edilmesi için temel 
oluşturuyor. Uzaktan kapıları 
açmak bile mümkün. Bu sis-
tem aynı zamanda herhangi 
bir arıza tespit edilmesi veya 
planlı bakım gerekmesi duru-
munda araçların hemen yar-
dım alacağı anlamına geliyor.

Projede geliştirilen çözüm-
ler sadece sürücüsüz servis 

eden başta sağlık çalışanları, 
kamu görevlileri, temel ihtiyaç 
ve gıda üretici ve dağıtıcıları 
gibi bu dönemde ülkemizde 
zaruri çarkların dönmesini sağ-
layan milyonlarca insanımızda 
markalarımıza ait araçlarımız 
var. Tofaş olarak biz de ulusal 
sorumluluğumuz kapsamında 
bu çarkların dönmesine destek 
olmak amacıyla, ülke geneline 
yayılan 145 servis noktamızda, 
T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan tedbirleri ve mesafe-

araçları için değil, aynı zaman-
da lojistik süreçleri için de 
önemli destekler sağlayabilir. 
Proje üyeleri, değiştirilebilir 
yük kasalarını kaldıran araç-
ların (lojistik merkezlerindeki 
konteynerlerin taşınması için 
kullanılan özel araçlar) yüksek 
hassasiyetle konumlanmasını 
sağlayan sürücü-araç etkile-
şimi için bir destek sistemi 
de geliştirdi. Buradaki amaç, 
nakliye konteynerlerinin hızlı 
bir şekilde taşınmasını sağla-
mak için araçları vinçlerin al-
tına santimetrelik hassasiyetle 
getirebilmekti. Bu, hassas yer 
tespiti ve portal vinç altında 
otonom park etmeyi gerekti-
rir. Pratikte otonom manevra, 
hatasız konteyner toplama ve 
konumlandırma sağlar.

Bu gelişmeler çeşitli alan-
larda test edildi. Bosch’un 
Renningen’deki araştırma 
kampüsünde iki servis ara-
cı, yayalar ile paylaşılan bir 
alanın etrafında insanları taşı-
mayı denedi. Aachen yakınla-
rındaki bir inovasyon parkın-
da ve Deutsche Post / DHL 
deposunun çevresindeki alan-
da ise sürücü ve otonom araç 
arasındaki etkileşimi test et-
mek için deneysel bir lojistik 
aracı kullanıldı.

li çalışma kurallarını uygulaya-
rak hizmetlerimizi kesintisiz 
sürdürüyoruz. Şimdi de salgın 
nedeniyle kritik günlerden 
geçtiğimiz bu süreçte, müşte-
rilerimizin sağlık risklerine yö-
nelik önlemlerine destek olmak 
amacıyla bu yeni hizmetimizi 
başlatıyoruz. Müşterilerimizin 
yanında olabilmek adına başlat-
tığımız ve geniş kitlelere hizmet 
edecek bu uygulama kapsam iti-
bariyle de sektörümüzde bir ilk 
olacak” dedi.

Project 3F’den Arıza Olsa da 
Sürüşe Devam Garantisi

Michelin Türkiye’den 
Lastik Bağışı ve Ücretsiz 
Lastik Bakım Servisi

Tofaş’tan Ücretsiz Araç 
Dezenfeksiyonu Hizmeti

MICHELIN Türkiye, Co-
vid-19 salgın hastalığı ile ilgili 
yürütülen mücadeleye destek 
olmak amacıyla, Euromaster 
işbirliği ile sağlık çalışanları 
için başlattığı ücretsiz lastik 
bakım servisinin yanı sıra İs-
tanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
ambulans araçları için de las-
tik bağışında bulundu. 

Michelin Türkiye, tüm 
dünyayı olduğu gibi 

Türkiye’yi de etkisi altına 
alan Covid-19 salgın hastalığı 
ile ilgili olarak sağlık çalışan-
larının yürüttüğü olağanüs-
tü mücadeleye bir nebze de 
olsa destek olmak amacıyla; 
Euromaster işbirliği ile sağlık 
çalışanları için başlattığı üc-
retsiz lastik bakım servisinin 
yanı sıra İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne ambulanslar 
için lastik bağışında bulundu. 

Konuyla ilgili olarak Mic-
helin Türkiye’den yapılan 
açıklamada; “Michelin Türki-
ye olarak, içinden geçtiğimiz 
bu zorlu sürecin etkilerini bir-
lik ve dayanışma ile el birliğiy-
le atlatacağımıza inanıyoruz. 
Bu süreçte cephenin en önün-
de olağanüstü bir mücadele 
veren sağlık çalışanlarımızın 
yanında yer alıyor bir nebze 

de olsa katkıda bulunmak isti-
yoruz. Sağlık çalışanlarımızın 
ilk günden itibaren sunduğu 
olağanüstü çabayı takdirle 
karşılıyor onlara teşekkürleri-
mizi sunuyoruz” denildi. 

İstanbul İl Sağlık Müdür-
lüğü’ne ambulans lastiği ba-
ğışında bulunan Michelin 
Türkiye, bir süre önce de 
Euromaster ile birlikte sağlık 
çalışanlarına destek olmak 
için 15 Mayıs 2020 tarihine 
kadar devam edecek olan 
bir kampanya başlatmış ve 
Euromaster noktalarından 
hizmet alacak olan İl Sağlık 
Müdürlükleri Ambulansları 
ve Sağlık Çalışanlarına Üc-
retsiz Lastik Sökme-Takma, 
Balans ve Lastik Tamiri için 
servis bakım hizmeti sağlaya-
cağını açıklamıştı.
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kalemler, dosyalar ve hesap 
makinesi gibi ihtiyacınız olan 
tüm malzemelere erişmek için 
sık sık dönmeniz ve özellikle 
yerden sürekli bir şeyler alma-
nız, bel fıtığı veya kas ağrıları 
çekmenize yol açabiliyor. 

- Sandalyeniz ideal yük-
seklikte olsun: Çalışma san-
dalyeniz; oturduğunuz kısmı 
yükselip/alçalabilen, kolları 
çıkabilen, arkası yatabilen 
özelliklere sahip olmalı. Çok 
alçak sandalyede çalışmak 
dizin ön kısmında ağrılı bir 
soruna, ayakların yere temas 
etmediği yükseklikteki san-
dalye ise omurga nedenli ağ-
rılara yol açabiliyor. Çok yük-
sek olup ayaklarınızın havada 
kaldığı ya da çok alçak olup 
dizlerinizin kalçanızdan yük-
sekte olduğu sandalyelerde 
çalışmayın. Ayaklarınız rahat 
bir şekilde yere değerken, diz-
leriniz ile kalçanız aynı yük-
seklikte olmalı.

- Bel boşluğunuzu destek-

‘EVDE bilgisayar başında ça-
lışıyorsanız, bu hataları sakın 
yapmayın’ diye başlayan uya-
rılar, bel ve boyun ağrısından 
10 adımda korunma rehberi 
ile devam ediyor. ‘Son hafta-
larda Covid-19 salgını nede-
niyle birçoğumuz evde çalışı-
yoruz. Ancak dikkat! Salonda 
üzerine yatarak müzik din-
lediğimiz, televizyon seyret-
tiğimiz, kitap okuduğumuz 
ve sevdiklerimizle muhabbet 
ettiğimiz pufidik koltuklar 
çalışmak için ne kadar uygun 
olabilir ki?’ diye soran Acı-
badem Fulya Hastanesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uz-
manı, Spor Hekimi Prof. Dr. 
Tolga Aydoğ; “Yoğun bir iş 
gününde zaman zaman halı 
üzerine veya yatağa uzanmayı 

hayal etsek de dinlenmek için 
planladığımız bu ortamların 
ideal bir çalışma şartları sun-
madıkları kesin.” şeklinde ko-
nuştu. Evde çalışma ortamına 
uygun şartlarda düzenleme 
yapılmazsa bazı hatalı alış-
kanlıkların devam edeceğini 
belirten Aydoğ, “İş yerinde 
bilgisayar başında uzun sü-
reler çalışmaya bağlı olarak 
gelişen sırt, boyun ve bel ağ-
rılarını daha çok, hatta daha 
şiddetli yaşamanız mümkün. 
Peki bel ve boyun sağlığımız 
için ev ortamında nasıl bir ça-
lışma düzeni sağlamalı, hangi 
hatalı alışkanlıklarımıza son 
vermeliyiz?” evde çalışırken 
dikkat edilmesi gereken 10 
kural ile birlikte önemli uya-
rılarda bulundu:

- Mutlaka masanızda çalı-
şın: Evde çalışmak durumun-
da olanların yerde, yatakta 
veya koltukta değil; mutlaka 
masada ve uygun bir çalışma 
sandalyesinde oturarak ça-
lışması gerekmektedir. Aksi 
halde tüm omurga, kollar, 
dizler ve kalçalar kötü yük da-
ğılımının etkisiyle daha çok 
ağrıyacaktır.

- Tüm ihtiyaçlarınızı ma-
sanıza yerleştirin: Masanız, 
çalışırken kullanacağınız mal-
zemeleri yerleştirebileceğiniz 
kadar büyük olmalı. Telefon, 

çok uzak olması, başınızı ve 
omuzlarınızı öne doğru eğme-
nize, bunun sonucunda da bo-
yun fıtığı, kas ağrıları ile duruş 
bozukluğuna neden olabiliyor.

- Dirseklerinizi fazla bük-
meyin: Klavyenizi kullanır-
ken dirseklerinizin çok bükü-
lü veya çok açık olmamasına, 
ön kolunuzun yere paralel 
kalmasına ve ellerinizin de 
yukarı doğru çok açılanma-
masına dikkat edin. Ayrıca 
omuzlarınız ve kollarınız da 
gevşek halde olmalı. Aksi ça-
lışma şartları dirsek ve el bi-
lek düzeyinde sinir sıkışma-
sına, sırt ile boyun ağrılarına 
yol açabiliyor.

- Konuşurken bu hatayı as-
la yapmayın: Bilgisayar kulla-
nırken telefonu kulağınız ile 
omuz arasında sıkıştırmayın 
ya hoparlörü açarak ya da ku-
laklıkla kullanmaya özen gös-
terin. Aksi takdirde omurga 
nedenli kas ağrıları veya bo-
yun fıtığı gelişebiliyor. 

- En geç saat başı mola 
şart: Masa başında çalışır-
ken en geç saat başı 5-10 
dakika mola verin ve bu sü-
reçte ayağa kalkıp dolaşın. 
Kısa süreli molalar bir yan-
dan zihninizi boşaltmaya 
yardımcı olurken, diğer yan-
dan da hatalı oturmaya bağlı 
sorunları kısmen rahatlat-
maya yardımcı olacaktır. 

- Haftada 3-5 gün egzersiz 
çok önemli: Bel ve boyun sağ-
lığınız için haftada 3-5 gün, 
evde uygun bir ortamda, 20-
30 dakika orta tempolu yürü-
yüş veya egzersiz yapın. Daha 
önce ilgili sağlık çalışanı veya 
antrenörünüz tarafından kısa 
olduğu söylenen kaslarınız 
varsa bunları uzatma amaçlı 
germe egzersizleri yapmayı 
ihmal etmeyin. Egzersiz yap-
maya alışkın değilseniz, bu 
süreçte yüksek yoğunluklu 
aralıklı çalışma niteliğinde 
egzersizlere başlamayın. 

- Abur cuburlara dikkat: 
Koronavirüs salgınının oluş-
turduğu kaygı ve evde olma-
nın rahatlığıyla abur cubur 
yemekten kaçının. Evde 
kalma süresi sonunda kilo-
nuz istemediğiniz rakamlara 
ulaşıp, omurga sağlığınızı da 
tehlikeye atabilir. Ayrıca ça-
lışmaya kendinizi kaptırıp su 
içmeyi de unutmayın, çünkü 
su vücuttan toksinlerin atıl-
masını sağlamak gibi birçok 
yaşamsal önem taşıyan işlev-
lere sahip. Bunların yanı sıra 
uzun süre kalkmadan çalış-
mak ve özellikle az su içmek 
böbrek taşı oluşumuyla da 
sonuçlanabiliyor.

leyin: Omurga kökenli kas 
ağrıları yaşamamak için san-
dalyede otururken, bel boş-
luğunuz sandalyenin arkası-
na temas etmeli. Eğer temas 
etmiyorsa bel boşluğunuzu 
küçük bir yastıkla destekle-
yin. Sandalyenize sırtınızı 
dayadığınız kısmının yüksek-
liği kürek kemiklerinizin en 
az yarısına kadar ulaşmalı ve 
otururken boyun, sırt ile beli-
niz rahat durumda olmalı. 

- Bilgisayarın ekranı çok 
aşağıda olmasın: Bilgisayarın 
monitörünü gözünüzden 50-
75 santim uzakta olacak şe-
kilde yerleştirin. Bilgisayar ek-
ranının orta noktası mutlaka 
göz hizanızın hafif aşağısında 
olması gerekiyor. Eğer dizüs-
tü bilgisayar kullanıyorsanız, 
adında olduğu gibi bilgisaya-
rı dizinizin üzerine koyarak 
çalışmayın. Ya ek bir destekle 
bilgisayarınızı yükseltin ya da 
ek klavye veya ekran kullanın. 
Ekranın çok alçak ve sizden 

Acıbadem’den 
Evde Çalışmaya 
İlişkin Uyarılar

Fulya Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor 

Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ

KORONAVIRÜSÜN Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edil-
mesinden sonra dünyada ve 
ülkemizde çok sayıda çalışan 
uzaktan çalışma sistemine 
geçti. Evden çalışma sürecin-
de evimizin dekorasyonunda 
yapacağımız değişikliklerle 
kendimize keyifli çalışma 
alanları yaratarak iş verimlili-
ğimizi artırabiliriz.

‘Çalışma ortamı için hazır 
olmayan evlerimizde yapaca-
ğımız küçük değişikliklerle, 
kendimiz için keyifli bir home 
office ortamı oluşturabiliriz.’ 
diyen Art Desing Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay Terzi; 
‘Evde düzenli ve rahat bir ça-
lışma alanı oluşturmamız, işe 
keyifle başlamamızı sağlaya-
cak bir motivasyon kaynağı o-
labilir. Temiz ve tertipli bir ça-
lışma ortamı, şık aksesuvarlar 
ve ferah bir atmosfer çalışma 

verimimizi destekleyebilir.’ 
dedi. ‘Çalışma ortamımızda 
kullandığımız renk seçimi, 
eşyaların tasarımı, renkler, 
mobilyaların yerleşme düze-
ni gibi pek çok faktör evden 
çalışma sisteminde iş verim-
liliğimizi doğrudan etkiliyor.’ 
diyen ve ‘Tasarım ötesi’ mot-
tosuyla kişiye özel mobilya 
üretim yaptıklarını ifade eden 
Turgay Terzi, evde çalışırken 
iş verimliliğini arttırmakla il-
gili şu bilgileri paylaştı: 

“Home office düzeni için 
öncelikle çalışma alanımızı 
belirlemeliyiz. Alanı belir-
ledikten sonra konforumuz 
için oturduğumuz sandalye-
den masaya kullandığımız 
objelere kadar her bir detay 
önem kazanmaya başlıyor. 
Her bir mobilyanın ergono-
mik olması gerekiyor. Çalış-
ma alanımızı gün ışığı alan 
yerlerde konumlandırmanız-

da da fayda var. Doğru ışık 
konsantrasyonumuzu arttırır. 
Geniş bir yemek masasının 
bir bölümünü çalışma masası 
olarak değerlendirebilir, fe-
rah ve dağınıklıktan uzak bir 
çalışma alanı oluşturabiliriz. 
Uzun saatler bilgisayar başın-
da geçeceğinden çalışma san-
dalyemiz rahat olmalı. Yoksa 
bel, boyun, sırt ağrılarına da-
vetiye çıkarabiliriz.” 

Çalışma ortamımızda kul-
landığımız renklerin de iş 
verimliliğimiz üzerinde doğ-
rudan etkisi bulunduğunu 
belirten Turgay Terzi, “Mavi 
her tonu ile güven verici, do-
ğal ve huzurlu bir renk oldu-
ğundan çalışma odalarında 
rahatlıkla tercih edilebilir. 
Mobilya seçiminde bej rengi 
ve açık toprak tonları ferah 
çalışma ortamı oluştururken, 
yeşil tonlar çalışma enerjimi-
ze katkıda bulunur.” diyor.

KORONA salgını şirketle-
ri bu süreçte iş sürekliliğini 
sağlama ve ayakta kalma 
konusunda yeni yöntemler 
keşfetmeye zorluyor. EY’ın 
(Ernst & Young) iş dünya-
sının bu zorlu sürecin üste-
sinden gelmesine yardımcı 
olmak amacıyla hazırladığı 
çalışmaya göre; Covid-19’un 
yarattığı etkilerle mücadele-
de odaklanılması gereken 5 
temel alan ve yöneticilerin 
kendilerine sorması gereken 
10 soru bulunuyor.

Çalışma, stratejik hedef-
lerin ve tüketici talebinin 
karşılanmasında atılması ge-
reken adımlara ışık tutuyor. 
Covid-19 salgınının global 
ekonomik büyümeyi 2020 yı-
lında sıfır seviyesine çekebilir. 
Etkin bir kriz yönetimi gerek-
tiren bu ortamda şirketler ve 
yöneticiler, salgının stratejik 
hedeflerin tutturulması ve 

tüketici talebinin karşılanma-
sı üzerinde yarattığı etkilerin 
üstesinden gelmeye çabalıyor. 

Çalışma şekillerinin değiş-
mesi, seyahat kısıtlamaları, 
tüketici harcamalarının azal-
ması, yatırımların ertelenme-
si, tedarik zincirlerinde aksa-
malar yaşanması ve finansal 
piyasalarda oluşan belirsizlik 
Covid-19’un ortaya çıkardı-
ğı temel ekonomik sorunları 
oluşturuyor. EY’a göre; ça-
lışan sağlığı, şeffaf iletişim, 
harcama kontrolü, tedarik 

zinciri işlevselliği ve önleyici 
aksiyonlar olmak üzere şir-
ketlerin odaklanmaları gere-
ken ve kriz döneminde daha 
iyi sonuçlar elde etmelerini 
destekleyecek 5 temel alan 
bulunuyor. Organizasyonla-
rın profesyonel bir kriz yöne-
tim planına sahip olmasının 
önemine vurgu yapılırken, 
planların çalışan mutluluğu, 
marka repütasyonu, finans 
yönetimi, tedarik zinciri ve 
hukuki konuları kapsaması 
gerektiği belirtiliyor. 

Ernst&Young’a Göre Salgın 
Sürecinde Kriz Yönetimi

Doğru Ev Dekoru İle 
İş Verimini Artırın
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CONTINENTAL, araçların 
potansiyel risklere karşı ön-
leyici eylemde bulunmalarını 
sağlayan bir teknoloji geliştirdi. 
Eşleşmiş sensörler, veri işleme 
ve yardım sistemleri sayesinde 
araç, ilerideki virajlardan ve yol 
yüzeyi koşulları hakkında önce-
den bilgi alabilecek ve hem hızlı 
hem de güvenli bir yolculuğu 
sağlayarak konforlu seyahat 
edebilecekler. ‘Yol, zaman za-
man belirsiz olabilir. Yolun yü-
zeyi bazen kuru, bazen de ıslak 
olabilir. Sürücüler için bu gibi 
öngörülemeyen yol koşulları 
maksimum konsantrasyon ge-
rektirir. Gelecekte güvenliği ve 
konforu artırmak için sürücüler 
araçlarından daha etkili destek 
alacak.’ denilen şirket açıklama-
sında şu görüşlere yer verildi: 

“Continental, kazasız araç 
kullanımını yeni bir güvenlik 
düzeyine taşıyan Vision Zero 
için pek çok köklü teknolojiyle 
ağ oluşturuyor. Örneğin, Yol 
Durumu Gözlemcisi yol ko-
şullarını kuru, ıslak, çok ıslak, 
karla kaplı ve buzlu olarak sınıf-
landırmak için Elektronik Den-
ge Kontrolü (ESC) ve kamera 
sistemleri gibi araçta mevcut 
olan sistemleri kullanıyor. Bu 
sınıflandırmaya dayanan tahmi-

ni bir sürtünme katsayısı kulla-
nılarak, lastiklerin yolun ilgili 
bölümünü ne kadar iyi tutacağı 
tahmin ediliyor. Yol Durumu 
Gözlemcisi, eş zamanlı olarak 
sürtünme katsayısı verilerini 
Continental Bulut’a iletiyor. 
Burada diğer araçların sürtün-
me katsayıları hakkındaki bilgi-
ler ile sıcaklık ve yağış gibi hava 
durumu verileri de toplanıyor.

Continental, yoldaki nesne-
leri tespit edebilen ve meydana 
gelebilecek tehlikeli durumları 
tahmin edebilen modeller o-
luşturmak için yapay zekâyı da 
kullanıyor. Bu modeller deği-
şen koşullara tepki verebiliyor 
ve öğrenme yoluyla işlevleri a-
yarlamak için giren ve çıkan ve-
rileri kullanıyor. Bunlara ek o-
larak sistem, görüntü işleme ve 
nesne algılama için sinir ağları 
da kullanıyor. Tüm bu bilgileri 
içeren uygun veri paketleri da-
ha sonra yolun ilgili bölümü 
boyunca seyahat eden araçlara 
iletiliyor. Araçtaki, eHorizon 
alıcısı bu verileri alarak işliyor.” 
eHorizon ile yol güvenliğinde 

yeni seviye
Continental eHorizon Ürün 

Müdürü Anton Klöster konuy-
la ilgili olarak; ’eHorizon, farklı 
kaynaklardan gelen verileri bir-

birine bağlayan, akıllıca değer-
lendiren ve diğer araçlara akta-
ran ek bir sanal sensör. Böylece 
tüm koşullarda karayolu gü-
venliğini yeni bir seviyeye taşı-
yoruz.’ diyerek şunları söyledi: 

“Bugün, eHorizon daha iyi 
yakıt ekonomisi elde etmek ve 
otomatik sürüş işlevlerini etkin-
leştirmek için kamyon sürücü-
lerine başarıyla destek veriyor. 
Ancak, yol koşullarının değer-
lendirilmesi tamamen yeni. 
Gelecekte, dinamik sürtünme 
katsayısı haritaları oluşturmak 
için Yol Durumu Gözlemci-
sindeki verileri kullanmanın 
mümkün hale gelmesiyle, eHo-
rizon bu yeni bilgiyi daha fazla 
yol güvenliği ve konforu için 
hesaplamalarına dâhil edecek. 
Yollardaki sürtünme katsayıları 

hakkında güncel bilgiler, hava 
durumu verileri ve doğru tah-
minler sağlamak için ek kaynak-
lardan gelen yol yüzey koşulları 
ile ilgili bilgilerle birleştiriliyor. 
Bu nedenle eHorizon, geçmişte 
olduğu gibi yalnızca mevcut yol 
koşullarının statik özellikleri 
(eğri yarıçapları, gradyanları, 
eğimleri) değil aynı zamanda 
ilerideki yol durumu hakkında 
da kesin bir bilgiler sunuyor.”

PreviewESC araç hızını 
gerçek zamanlı uyarlama
eHorizon’dan gelen bu bilgi-

ler, Continental tarafından ge-
liştirilen ek bir ESC işlevi olan 
PreviewESC için çok önemli. 
eHorizon, mevcut yolun sür-
tünme katsayısı ve eğri yarıçapı 
ile ilgili verileri hazırladığında 
PreviewESC bunu, aracın ör-

PETRONAS, sahip olduğu 
distribütör ağıyla ürün yelpa-
zesini Türkiye’nin birçok nok-
tasına ulaştırıyor. Şirketin yurt 
genelindeki 23 distribütörde 
toplam 180 kişilik çalışan kad-
rosunun 30’a yakını kadın üye-
lerden oluşuyor. Distribütörle-
rin başarılarına katkı sağlayan 
Petronas’ın gizli kahramanları 
ise kadın çalışanlar.

Petronas’ın İç Anadolu ve 
Akdeniz bölgelerinde faaliyet 
gösteren distribütörü Model 
Otomotiv Satış Temsilcisi 
Meryem Sarsal da başarılı işlere 
imza atan üyelerden biri. Pet-
ronas Türkiye Genel Müdürü 
Burak Işıldak da bu başarıların 
örnek teşkil ettiğini ve sektörde 
özellikle sahada çalışan kadın 
sayısının artacağını belirtiyor.

“Bir hafta hasta olsam yine 
bir palet mal yazarım”

“Otomotiv grubu madeni 
yağ pazarında; diyalog, sami-
miyet ve özgüven şart” diyen 
Model Otomotiv Satış Temsil-
cisi Meryem Sarsal, “Otomo-
bil, traktör, tarım, tesviyeciler, 
iş makineleri, beton firmaları 
ve toptan yağ satan firmalar-

neğin bir sonraki virajı güvenli 
bir şekilde alabilmek için çok 
hızlı hareket edip etmediğini 
belirlemek üzere gerçek araç 
hızı ile karşılaştırıyor. Bu gibi 
durumlarda, PreviewESC, - 
araç üreticisinin konfigürasyo-
nuna bağlı olarak - sürücüyü 
uyarıyor ve gerekirse araç hızını 
ayarlamak için otomatik olarak 
hafifçe fren yapıyor. 

PreviewESC Proje Yöne-
ticisi Jakov Sprljan ise; ‘Pre-
viewESC kör bir viraj olması, 
dikkatinin dağılması veya yol 
yüzeyindeki koşulları yanlış 
değerlendirmesi nedeniyle sü-
rücünün çok hızlı seyrettiği 
durumlarda destek sağlıyor.’ 
diyerek şu bilgileri paylaştı:

“Eğer viraj nemli veya buzlu 

la görüşüyorum. Osmaniye, 
Mersin gibi çevre illere de gidi-
yorum. Sanayi içerisinde çalış-
mamdan kaynaklı randevu al-
madan uğradığım servis sayısı 
bir hayli fazla. Kadın olmanın 
zor yanları var tabi ki. Ama 
işini güzel yaptıktan, özgüven 
sahibi olduktan, samimiyetini 
ve bilgi birikimini hissettirdik-
ten sonra her şey rayına otu-
ruyor” ifadelerini kullanıyor. 
Model Otomotiv’deki tek ka-
dın çalışan olduğunu anlatan 
Sarsal, “Şirketimin bana ‘işin 
patronu sensin’ demesi ayrı bir 
özgüven sağlıyor aslında. İşini 
seven herkes başarılı olur. 8 ay 
önce mesleğime hakim değil-
dim, ancak şimdi çok iyi işler 
yaptığımı düşünüyorum. Bir 
hafta hasta olsam, evde yatsam 
gene bir palet mal yazarım. 
Bu başarıda elbette Petronas 
markasının otomotiv madeni 
yağlarındaki bilinirliğinin ve 
güçlü imajının payı büyük” di-
ye konuşuyor.

“Kadınlar için rol model”
Petronas Türkiye Genel 

Müdürü Burak Işıldak sun-
dukları kaliteli hizmet ve 

ise örneğin, böyle bir frenleme 
müdahalesi kuru yol koşulla-
rından çok daha erken bir za-
manda gerçekleşir. Bu duruma 
özel, öngörü işlevi yalnızca 
Vision Zero’ya giden yolda bir 
başka adımı temsil etmiyor, ay-
nı zamanda geleceğin otomatik 
ve otonom sürüşü için bir ge-
rekliliği de karşılıyor. Bunun 
nedeni, her koşulda en uygun 
sürüş stratejisini seçmek için 
bu tür araçların sadece önlerin-
deki rotanın tamamını bilmesi 
değil, aynı zamanda yoldaki 
mevcut yol tutuşunu da bilmek 
zorunda olmasıdır. Beklenen 
hız ayarı sayesinde, eHorizon a-
cil manevra olasılığını azaltıyor 
ve yolculuğu tamamen daha 
rahat ve keyifli hale getiriyor.”

ürünleri; ülke geneline daha 
fazla yaymak için çalıştıklarını 
belirterek, “Ürünlerimizin bir-
çok noktaya erişmesinde iş or-
taklarımız olan distribütörle-
rimizin ve onların kadrosunun 
önemli bir payı var. Onların 
desteğiyle; sanayi sitelerindeki 
değişim ve satış noktaları gibi 
alt başlıklardaki hedef kanal-
larımıza ulaşıyoruz. Bu des-
tekte sahada bulunan kadın 
çalışanlarımızın da emekleri 
var. Petronas Türkiye’nin 30 
kişiden oluşan kadrosunda 7, 
distribütörlerimizden sayıları 
180’i bulan personeli arasında 
ise 30’a yakın sayıda kadın çalı-
şan bulunuyor. Meryem Sarsal 
gibi arkadaşlarımız çalışmala-
rıyla adeta tüm kadınlar için 
rol model oluyorlar. Sektörde 
sahalarda çalışan kadınların 
daha da artacağını düşünüyo-
ruz” açıklamasını yapıyor.

Continental Teknolojileri İle Güvenlik Artıyor

Petrol Ofisi ve İTÜ ARI
Teknokent Güç Birliği Yaptı

Petronas’ın 
Kahramanları
Kadın ÇalışanlarPETROL Ofisi, İstanbul Tek-

nik Üniversitesi’nin Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI 
Teknokent’in girişimcilik mer-
kezi İTÜ Çekirdek’in, korona-
virüs ile mücadele kapsamın-
da, ürün ve hizmet geliştiren 
girişimlere sunduğu olanak-
ların destekçisi oldu. Petrol 
Ofisi’nin söz konusu desteği 
kapsamında, İTÜ Çekirdek 
girişimcilerinin kullandıkları 
malzeme ve ürettikleri cihazla-
rın maliyetleri de yer alıyor.

İTÜ ile iş birliklerinin geç-
mişine de vurgu yapan Petrol 
Ofisi CEO’su Selim Şiper, 
“İstanbul Teknik Üniversitesi, 
uluslararası prestije sahip, ül-
kemizin köklü ve önde gelen ü-
niversitelerinden biri. Bu zorlu 

süreçte ve devamında korona-
virüse karşı mücadelede İTÜ 
Çekirdek’in teknoloji gücü ve 
kabiliyeti ile birlikte yer almak 
bizler için çok önemli” dedi. 

İTÜ ARI Teknokent Yö-
netim Kurulu Başkanı ve İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ka-
raca ise “Girişimcilik Merkezi-
miz İTÜ Çekirdek’te yaklaşık 
üç hafta önce ‘İTÜ Çekirdek’te 
Geliştir, Dünyayı İyileştir’ di-
yerek #FighCovid-19 çağrısını 
açtık. Girişimcilerin ilgisi ol-
dukça yoğun ilerliyor. Petrol 
Ofisi ile birlikte gücümüze güç 
katmanın ve daha fazla girişim-
ciye daha etkili destek verecek 
olmanın mutluluğu içerisin-
deyiz. Kendilerine bize destek 
verdikleri ve İTÜ Çekirdek 

paydaş ekosistemine katıldık-
ları için çok teşekkür ederiz” 
açıklamasında bulundu. 

Türkiye’nin en önemli giri-
şimcilik merkezlerinden biri 
olan ve 2012 yılından bu yana 
yaklaşık 2 bin 500 girişime 
ve 5.500’e yakın girişimciye 
destek veren İTÜ Çekirdek, 
Covid19 ile mücadelede giri-
şimcilere yeni bir çağrıda bulu-
narak, en çok ihtiyaç duyulan; 
dezenfektan, maske, koruyucu 
kıyafet, yoğun bakım ünitesi 
cihazları, ortam koşullarını 
iyileştirecek ekipmanlar, ilaç, 
aşı, pandemiyi etkileyecek bi-
lişim uygulamaları, ventilatör 
(solunum cihazı) ve benzeri 
alanlarda araştırmalarını sür-
düren girişimcileri destekliyor.

Model Otomotiv Satış Temsilcisi 
Meryem Sarsal
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ralel olarak salgının yarattığı 
koşullara cevap verebilen bir 
tedarik zincirinin oluşturul-
ması konusunda aksiyonlar 
alınmaktadır.’ şöyle bir açıkla-
ma yapıldı:

“Salgının yol açtığı, ço-
ğunlukla Avrupa operasyon-
larında karşılaşılan lojistik 
engeller, müşterilerimizin 
ürün teslimatındaki gecik-
melerden etkilenmeyeceği 
bir yöntem ile yönetilmekte 
ve bu süreçte yaşanabilecek 
ek maliyet koşullarını da 
asgari seviyede tutabilmek 
amacıyla çeşitli adımlar atıl-
maktadır. Bu kapsamda sağ-
lık kuruluşlarının tavsiye 
ettiği tüm tedbirler titizlikle 
uygulanmaktadır. Hammad-
de sağlanan ülkelere ilişkin 
gerçekleştirilen münferit de-
ğerlendirmeler sonucunda 
ise tespit edilen olası riskle-
ri bertaraf etmek amacıyla 
alternatif tedarik planları 
oluşturulmakta, stok seviye-
lerinin yeniden planlanması 
gibi risk azaltıcı aksiyonlar 
alınmaktadır. Stratejik önce-
liklerimiz doğrultusunda uy-
gulamaya aldığımız tedarikçi 
finansman programı ile 10 
binin üzerindeki tedarikçi-
mizin ve çalıştığımız taşeron 
firmaların iş devamlılığını 
sürdürebilecekleri iş model-
lerinin oluşturulabilmesine 
yönelik destek süreçlerimizi 
güçlü bir iş birliği içerisinde 
yürütmekteyiz.”

TÜRKIYE’NIN en önem-
li ve köklü sanayi kuruluş-
larından biri olan Şişecam 
Topluluğu, korona salgını 
sürecine ilişkin olarak bil-
gilendirmelerde bulundu. 
2019 yılı itibariyle gelirleri-
nin yüzde 60’ından fazlasını 
uluslararası pazarlardan elde 
eden topluluğun çalışanları 
ve müşterileri yanında 10 
binin üzerinde tedarikçisi 
ve iş ortağı bulunuyor. Bu 
yanıyla büyük bir ekosiste-
mi yöneten topluluğun sal-
gına ilişkin açıklamasında; 
‘Küresel ölçekte salgının 
etkilerini azaltmaya yönelik 
olarak olağanüstü hal, so-
kağa çıkma yasakları, sosyal 
izolasyon, ekonomi paketle-
ri, parasal genişleme, tahvil 
alım programları, finansman 
kaynakları, kredi destekleri 
ve faiz indirimleri gibi çe-
şitli önlemler alınmaktadır.’ 
denilerek; ‘Topluluğumuz, 

85 yıllık deneyimi, dört kıta-
da 14 ülkeye yayılan üretim 
faaliyetleri, 22 bin çalışanı 
ve 150’den fazla ülkeye ula-
şan satışlarıyla uluslararası 
ölçekte küresel bir oyuncu 
olarak çalışanlarımız, müşte-
rilerimiz, tedarikçilerimiz, iş 
ortaklarımız ve temas ettiği-
miz tüm taraflardan oluşan 
büyük bir ekosistemi des-
teklemek için gerekli bütün 
çalışmaları sürdürmektedir.’ 
görüşüne yer verildi. 
10 bini aşkın tedarikçimizi 

destekliyoruz
Salgın sürecinde tedarik 

zincirine ilişkin olarak; ‘Tüm 
iş kollarımızda talep koşulları 
yakından izlenirken, buna pa-

ek olarak yenileme camları 
pazarındaki potansiyel ko-
şullara yönelik planlamalar 
da oluşturulmaktadır. 

Horeca kanalında 
tüketim geriliyor

Perakende ve turizm sek-
törlerine girdi sağlayan cam 
ev eşyası iş kolunda da kapa-
site kullanım planlamaları de-
ğişen talep koşullarına uygun 
olarak belirlenirken, buna 
bağlı olarak bazı hatlarımızda 
duruşlar gerçekleştirilmiştir. 

Gıda, içecek ve ilaç sektörü 
tedarikçisi olması yönüyle ta-
lep tarafında salgın kaynaklı 
aşağı yönlü risklerin görece 
sınırlı olduğu cam ambalaj 
iş kolunda ise üretim ve satış 
koşullarımızda önemli ölçüde 
bir olumsuzluk görülmemek-
tedir. Küresel anlamda işlet-
melerin kapanmasıyla Horeca 
(Otel, Restoran, Kafe) kanalı 
tüketimi gerilerken; salgına 
karşı alınan önlemler kapsa-
mında sokağa çıkma yasak-
ları, evde kalınması ve sosyal 
izolasyon vb. önlemlerle daha 
da önem kazanan sağlık ve 
hijyen olguları doğrultusun-

da cam ambalajlı ürünler ka-
tegorisinde önemli paya sahip 
olan ev tipi tüketim modelleri 
öne çıkmaktadır. 

Likit pozisyonumuz güçlü
Kimyasallar iş kolu altın-

daki başlıca faaliyetimiz olan 
soda külünde de bölgesel 
anlamda ihracat pazarımızın 
önemli bölümünü oluşturan 
Avrupa kaynaklı talep zayıflı-
ğı beklenmekle birlikte tüke-
tici sektörler bazında yapılan 
değerlendirmede özellikle 
cam ambalaj, kimyasallar ve 

lanarak; “Topluluğumuzun 
güçlü likit pozisyonu sayesin-
de, piyasalarda oluşabilecek 
likidite ihtiyaçlarına ve muh-
temel kredi daralmalarına yö-
nelik olarak, ekosistemimizde 
yer alan başta çalışanlarımız 
olmak üzere müşterilerimiz, 
tedarikçilerimiz ve iş ortakla-
rımızın likidite ihtiyaçlarına 
destek olabilmek amacıyla ge-
rekli hazırlıklar yapılmakta ve 
değişen piyasa koşullarına gö-
re hızla güncellenmektedir.” 
açıklaması yapıldı. 

deterjan üreticilerinden ge-
len taleplerde artış kaydedil-
mektedir. Krom kimyasalları 
alanında ise Asya, Güney 
Amerika ve Avrupa’da birçok 
ülkede uygulanan karanti-
na sebebiyle deri ve metal 
kaplama sektörlerinde dü-
şüş gözlemlenmekte olup, 
faaliyetlerimiz üzerindeki 
etkilerinin asgari seviyede tu-
tulabilmesi amacıyla üretim, 
satış ve stok dengesi sürekli 
gözden geçirilmektedir. 2019 
yılında devreye alınan cam 
elyaf faaliyetlerimiz ihraç pa-
zarında inşaat ve otomotiv 
sektöründe kaydedilen olum-
suzluklardan etkilenmekte 
öte yandan gerek tedarik ka-
pasitesi, gerek sanayinin üre-
timini sürdürmesi sayesinde 
Türkiye’de olumlu bir seyir 
kaydetmektedir. ABD’deki 
doğal soda yatırımımız ile 
ilgili olarak da yatırımın ön 
koşulu olan çevre izinleriyle 
ilgili başvurular yapılmakta 
ve süreç kesintisiz bir şekilde 
devam ettirilmektedir.”

Son olarak topluluğun 
güçlü likit pozisyonu vurgu-

Şişecam Topluluğu’ndan 
yapılan kapsamlı açıklamanın 
farklı sektör ve faaliyet alan-
larına göre başta otomotiv 
sektörü olmak üzere içeriği şu 
şekilde:

“Diğer sanayi kollarından 
farklı olarak izabe tekno-
lojisine dayalı olan mevcut 
iş kollarımızdaki kesintisiz 
üretim yapılması zorunlu-
luğundan hareketle girdi 
verdiğimiz sektörlerdeki ge-
lişmeleri de dikkate alarak, 
planlarımızı ve iş süreçleri-
mizi sürekli güncelliyoruz. 
Bu kapsamda düzcam tesis-
lerimizde üretim faaliyetleri-
miz kesintisiz olarak devam 
ederken, Türkiye’deki bir 
hattımız yaklaşan soğuk ta-
mir takvimine uygun olarak 
Nisan ayı başı itibarıyla dur-
durulmuştur. İnşaat, beyaz 
eşya ve enerji camları gibi 
sektörlere girdi sağlayan bu 
iş kolunda değişen talep ve 
çalışma koşullarına uyum 
sağlanmakta ve gerekli ted-
birler alınmaktadır. Otomo-
tiv camları tesislerimizdeki 
üretim faaliyetlerimize iliş-
kin otomotiv sektöründeki 
duruşlara paralel olarak ka-
pasitelerimize yönelik gerek-
li aksiyonlar alınmakta olup, 
sektörün yeniden canlana-
cağı dönemde karşılaşılması 
öngörülen koşullara adapte 
olabilmek amacıyla ürün ge-
liştirme ve stok planlamaları 
gerçekleştirilmektedir. Buna 

Olası Riskleri Bertaraf Etmek 
Amacıyla Alternatif Tedarik 
Planları Oluşturulmakta
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IŞBIRLIKÇI dijital ekosis-
temlerin tasarımı ve uygulama-
sı alanlarında uzmanlığa sahip 
bir İtalyan teknoloji şirketi 
olan Tesisquare, Avrupa’nın 
önde gelen bilgi ve iletişim 
teknolojisi şirketleri arasında 
yer almak üzere çalışmalarına 
devam ediyor. Ağını 44 ülkeye 
genişleten şirketin 2019 yılın-
daki performansını değerlen-
diren Genel Müdür Andrea 
Pifferi, geçtiğimiz yılın özel-
likle uluslararası piyasalardaki 
varlıklarını güçlendirmek adı-
na önemli bir sene olduğunu 
söyledi. “Yurtdışı pazarlardaki 

büyüme oranımız iç piyasanın 
iki katı olarak gerçekleşti” di-
yen Pifferi, bunun önemli bir 
sonuç olduğunu ve müşteriyi 
elde tutma oranının da yüzde 
99 olduğunu belirtti. 

Yurtdışındaki varlığını 
yerel şubeler ile güçlendiren 
Tesisquare için uluslararası 
ayak izi büyük önem taşıyor. 
Almanya’nın Münih şehrinde 
bir şube açmayı planlayan şir-
ket sürekli olarak gelişen pa-
zarda rekabet şansını arttıracak 
yenilikçi gereçler ile karmaşık 
dijital ekosistemi desteklerken 
Almanya pazarındaki büyüme 

seyrini de bir merkezde topla-
mayı hedefliyor.

Tesisquare, rekabetçiliğinde 
önemli bir yere sahip olan in-
novasyon için son yıllarda ciro-
sunun yüzde 9.5’unu işbirlikçi 
platformlara yönelik çözümler 
geliştirme ve yeni teknolojiler 
entegre etme amaçlı AR-GE 
yatırımlarına ayırmış bulunu-
yor. Firma için iş ekosistemleri 
kurmak büyük önem taşıyor. 
“İnnovasyonu arttırmak ay-
nı zamanda farklı yetenekleri 
harmanlamak anlamına da 
geliyor,” diyen Şirket CEO’su 
GiuseppePacotto şöyle devam 

COVID-19 salgını endüst-
rinin tüm sektörlerinde arz-
talep dengelerini bozarken 
mobilya sektörü temsilcileri 
bu süreçte umutlarını kay-
betmedi. Türkiye’nin önde 
gelen mobilya üreticilerinden 
Tepe Home Genel Müdürü 
Levent Çapan, çok zorlu bir 
süreçten geçildiğini ve büyük 
bir sınav verildiğini anlattı 
ve “Dünya, Covid-19 virüsü 
ile sadece sağlık anlamında 
değil ekonomik olarak da o-
lumsuzlukların yaşandığı bir 
döneme girdi. Çoğu ülkede 
dünya devi firmalar bu süreç-
te üretim faaliyetlerini dur-
durmak zorunda kaldı. Çin 

TÜM dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs pandemisi, 
yüz binlerce insanın hayatını 
tehdit ediyor. Koronavirüsü 
etkili kılan nedenleri araştıran 
bilim insanları hava kirliliğinin 
koronavirüs kaynaklı ölümleri 
tetiklediğini keşfetti. Harvard 
Üniversitesi’nin ABD’deki 3 
bin farklı lokasyonda gerçek-
leştirdiği araştırmaya göre ha-
va kirliliğine sebep olan katı 
parçacıkların (PM) koronavi-
rüs ölümlerini yüzde 15 ora-
nında artırdığı görüldü. 

Araştırmayı gerçekleştiren 
ekibin başındaki Francesca 
Dominicipandemi olmasa bi-
le katı parçacıkların insan sağ-
lığına ciddi zararlar verdiğini 
ortaya koyan çalışmaların 
olduğunu belirtti. Dominici 

etti: “Bu nedenle Tesisqua-
re’deiş modeli olarak değişimi 
hızlandırmak için iç ve dış ye-
teneklerin oluşturduğu ağda 
yaratılan değere inanıyoruz.”

‘Tesi TMS’ Gartner Magic 
Quadrant Raporu’na girdi
Dünyanın önde gelen bilgi 

teknolojileri araştırma ve da-
nışmanlık şirketi Gartner de, 
‘Avrupa Bağlamı: Taşımacılık 
Yönetim Sistemleri (TMS) ala-
nında Magic Quadrant (MQ)’ 
raporunda Tesisquare’i dikkat 
çeken girişimciler arasında lis-
teledi. Raporda şöyle denildi: 
“Taşımacılık alanındaki görü-

başta olmak üzere dünyanın 
en büyük mobilya üreticileri 
arasında yer alan İtalya, Al-
manya ve ABD’nin üretim-
leri büyük ölçüde yavaşladı. 
Tüm dünyanın ekonomik 
anlamda bir toparlama sü-
recine girmesinin zaman 
alacağını düşünüyorum. Tür-
kiye açısından bir değerlen-
dirmede bulunursam doğru 
önlemlerin alınarak sürecin 
sağlıklı yönetilmesi ile bu dö-
nemin sonunda kısa sürede 
aydınlığa çıkmamızın müm-
kün olduğuna inanıyorum” 
şeklinde konuştu. 

“Gerek doğal kaynakları 
gerek sanayi yetkinlikleri ge-

ayrıca, koronavirüs kaynaklı 
hastaneye kaldırılma ve ölüm 
riskinin de hava kirliliğinin 
yüksek olduğu yerlerde daha 
fazla olduğunu ifade etti.

Harvard Üniversitesi çalış-
malarına göre, katı parçacık 
oranı belirlenen PM 2.5 sevi-
yesinin oldukça üstünde olan 
Allegheny County sanayi böl-
gesinde koronavirüs ölümleri 
ABD ortalamasının iki katı-
na çıktı. Araştırmayı yürüten 
Francesca Dominici, korona-
virüs ölümlerinin yüzde 70’in-
den fazlasının hava kirliliğinin 
yoğun olduğu bölgelerde göz-
lemlendiğini belirtti. 

Hava kirliliğine sebep olan 
katı parçacıkların endüstriyel 
üretimin olmadığı yoğun nü-
fuslu şehirlerde dizel yakıt-

nürlük, taşıyıcıların ağa bağlı-
lığı ve maliyet yönetimi konu-
larındaki yoksunluklara ilişkin 
zorluklar Avrupa’da Taşımacı-
lık Yönetimi Sistemleri’nin be-
nimsenmesini zorunlu kılmaya 
devam ediyor. Tedarik zinciri 
teknoloji liderleri bu araştırma-
yı Avrupa’daki TMS teknoloji-
leri seçim sürecini geliştirmek 

rekse coğrafi konumu değer-
lendirildiğinde Türkiye’nin 
çok fazla sayıda fırsatla bu 
dönemden çıkacağını dü-
şünüyorum” açıklamasında 
bulunan Levent Çapan söz-
lerine şunları ekledi: “Bu fır-
satları değerlendiren marka-
ların da başarılı bir geleceğe 
doğru büyük adımlar atabi-
leceği kanısındayım. Türki-
ye’deki finansal gücü yüksek 
kurumsal şirketler uzun va-
dede bu durumu avantaja çe-
virebilecekken küçük firma-
lar ayakta kalmakta ne yazık 
ki çok zorlanacaklar. Tepe 
Home olarak mevcut pro-
je ve siparişler kapsamında 

tan kaynaklandığını belirten 
BRC Türkiye CEO’su Kadir 
Örücü, “Katı parçacıkların 
en temel kaynağı kömür ve 
kömürün olmadığı yerler-
deyse dizel yakıttır. LPG’nin 
ürettiği katı parçacık miktarı 
kömürden 35 kat, dizelden 
10 kat ve benzinden yüzde 
30 daha azdır. Bu nedenle 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler 
‘yeşil bölge’ dedikleri dizel 
araçların yasaklandığı bölge-
ler oluşturdu. Almanya’nın 
Köln kentinde başlayan ya-
saklar geçtiğimiz yıl İtalya ve 
İspanya’ya taşındı. Ülkemiz-
deyse 3 ay içerisinde başlama-
sı beklenen zorunlu emisyon 
testleriyle katı parçacıkların 
atmosfere salınımı kontrol 
altında tutulmaya çalışılacak” 

ve kısaltmak için kullanabilir.”
Tesi TMS, taşımacılık tip 

ve modu açısından bütün ihti-
yaçları kapsayan uçtan uca bir 
taşımacılık çözümü. Program, 
taşıma sürecinde tüm modlar 
için gerçek zamanlı, çok bacak-
lı ve çok tedarikçili (birincil ve 
ikincil) yönetim ve kontrole 
imkan tanıyor. 

üretimimiz devam ediyor ve 
önümüzdeki 4 aylık dönem-
de de fabrika iş gücümüzü 
tam kapasite kullanıyor ola-
cağız. Bu dönemin ardında 
finansal risklerimizi 4 farklı 
alana dağıtarak; ihracat sü-
reçlerimiz, perakende mağa-
zalarımız, e-ticaret sitemiz 
ile toplu satış ve projelerdeki 
çözüm ortaklıklarımız kap-
samında operasyonlarımızı 
sürdüreceğiz.”

ifadelerini kullandı.
Örücü, “Dizel yakıtın insan 

sağlığı ve çevreye olan zararı 
devletlerin yadsıyamayacağı 
verilerle kanıtlandı. AB ülke-
lerinde başlayan ‘yeşil bölge’ 
uygulamalarının büyük şehir-
lerimizde uygulamaya geçiri-
leceğini öngörüyorduk. Yeni 
Çevre Kanunu ile getirilen 
zorunlu emisyon testi olası di-
zel yasağının ilk adımı olarak 
yorumlanabilir” dedi.

Tesisquare 2019 Yılını 
36 Milyon Avro Ciro İle Kapadı
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Raftaki 
Ambalajlar
Dezenfekte

Ediliyor

Türk Mobilyacılar 
Salgın Sürecinden 
Karlı Çıkmayı Umuyor

Hava Kirliliği Koronavirüsün 
Etkisini Artırıyor 

DÜNYAYI saran Covid-19 
(Koronavirüs) salgını tü-
keticilerin paketli ürünlere 
yönelik hijyen merakını da 
artırdı. Marketlerdeki am-
balaj ve oluklu mukavva 
paketler tamamen hijyenik 
yöntemlerle üretiliyor.

Ambalajlar tamamen 
izole tesislerde 150-200 
derecelik ısıyla hijyenik ola-
rak sunuluyor. Türkiye’de 
iki fabrikayla üretim yapan 
global ambalaj devi Saica 
Pack’in Türkiye Genel Mü-
dürü Akın Burak Önder, 
bir ürünü başka bir noktaya 
iletmek için en çevreci ve 
hijyenik ürünün oluklu mu-
kavva olduğunu vurguluyor. 
Önder, Covid-19 sürecinde 
tüketicilerin merak ettiği 
hijyen tedbirlerini şöyle an-
latıyor: “Oluklu ambalajda 
kullanılan kağıtlar 150-200 
dereceye çıkan ısılarla üreti-
liyor. Bu yükseklikte bir ısı 
hijyen için gereken dona-
nımı sağlıyor. Fabrikalarda 

mevcut olan gıda güvenliği 
standartları bu süreçte daha 
da güçlendiriliyor. Üretim 
yapılan fabrikalar dış dünya 
ile izole ediliyor.

Salgın sonrası en çok 
yiyecek-içecek ve temizlik 
ürünlerine yönelik talep 
arttı. Bu dönemde gıda ve 
temizlik ürünlerine yönelik 
talep yüzde 45 arttı. Hal ve 
marketlerde öncelikle ahşap 
ambalajdan karton amba-
laja geçiş yapılması gereki-
yor. Ürünün tazeliğini ve 
hijyenini koruyacak paket 
çözümleri sunulmalı.

3.3 milyon ton kâğıt üre-
timi ile Avrupa’da oluklu 
mukavva için geri dönüş-
türülmüş kâğıt üretimin-
de faaliyet gösteren Saica 
Grup, Saica Pack Sakarya 
fabrikasında 300 kişiye da-
ha istihdam sağlayabilecek 
olan ve tasarım ödülü alan 
kullan-at konik yiyecek ku-
tularının üretim kapasitesi-
ni artırıyor.

Tepe Home Genel Müdürü 
Levent Çapan

BRC Türkiye CEO’su 
Kadir Örücü
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Pekcan, Çin’de ortaya çıkan ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan Co-

vid-19 salgını Türkiye’ye gel-
meden önce Ticaret Bakan-

lığı olarak Sağlık ve İçişleri 
bakanlıkları ile koordinas-
yon halinde gümrük kapıla-

rında önleyici tedbirler aldık-
larını söyledi.

Bu kapsamda öncelikle İran ve 

TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) 
salgınına karşı dış ticarette baş-
latılan “temassız ticaret” 
formülünü başarıyla sür-
dürdüklerini belirterek, bu 
uygulamanın devreye girdiği 
Mart ayından bu yana güm-
rüklerden geçiş yapan ticari araç ve 
vagon sayılarının arttığını bildirdi.

Irak sınır kapılarının yolcu giriş çı-
kışlarına kapatıldığını anımsatan 
Pekcan, “Dünyayı etkisine alan 
Covid-19 pandemisinin ticaretimiz 
üzerinde etkisini en aza indirmek 
ve dış ticareti mümkün olduğu 
kadar etkin ve yüksek kapasiteyle 
sürdürmek için hayata geçirdiğimiz 
‘temassız ticaret’ uygulamalarımızı 
başarıyla sürdürüyoruz.” dedi.

Temassız Ticaretle 
TIR ve Vagon Geçişleri Arttı

tampon bölgede temassız şekilde 
“konteyner, dorse ve şoför” değişi-
mi yapıldığını ifade eden Pekcan, 
işlemler gerçekleştirilirken her 
türlü sağlık ve dezenfeksiyon ted-
birlerinin de sıkı şekilde alındığını 
dile getirdi.

Pekcan, temassız ticaret konusun-
daki çalışmaların başarıyla gerçek-
leştirilmesine katkılarından dolayı 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı 
Birliklerine, tüm gümrük personeli-
ne ve nakliyecilere teşekkür ederek, 
“Tampon bölgede bizim şoförümüz 
aracı bırakıyor, karşı taraftan şoför 
gelip alıyor. Dönen araçlar da tama-
men dezenfekte edilerek, sahamızda 
bekleyen Türk sürücüler tarafından 
girişi yapılıyor.” diye konuştu. 

Bu kapsamda temassız ticarete 
geçilen mart ayından bu yana Ha-
bur Gümrük Kapısı’ndan toplam 
55 bin 208 tırın giriş, 50 bin 386 
tırın ise çıkış yaptığı bilgisini veren 
Pekcan, şöyle konuştu:

“Covid-19 pandemisinden önce, 
Irak’a açılan Habur Sınır Kapımız-
dan şubat ayında günlük ortalama 
tır çıkış sayısı 1613 düzeyindeydi. 
Salgının etkisini artırmasıyla sınır 
kapısının kapanmasının akabinde 
ilk hafta geçiş sayısı 311’e geriledi. 
9-31 Mart döneminde günlük orta-
lama çıkış sayısı 779’a, 1-24 Nisan 
döneminde ise 1249’a yükseldi. Ay-
rıca 18 Nisan’da Habur’da en yük-
sek günlük 1576 çıkış sayısına da u-
laşıldı. Bu gümrük kapımızdan çıkış 
yapan ticari araç sayısı 24 Nisan’da 
1449 oldu. Bu sayı ile pandemi ön-
cesi dönemdeki günlük rakamlara 
oldukça yaklaştık.”

Pekcan, Kapıkule Gümrük 
Kapısı’ndan da marttan bu yana çı-
kış yapan tır sayısının toplam 43 bin 
213 olduğunu aktardı.

Türkiye’nin dış ticaretinin 
kontrollü şekilde devamının sağla-
nabilmesini temin için yürüttükle-
ri bu uygulama çerçevesinde Irak’a 
açılan Habur Gümrük Kapısı’nda 

KORONAVIRÜS salgınına kar-
şı dış ticarette başlatılan ‘Te-
massız Ticaret’ ile Habur’dan 
toplam 55 bin 208 TIR’ın giriş 
yaparken,  50 bin 386 TIR ise 
çıkış gerçekleştirdi. Kapıköy 
Demiryolu gümrük kapısından 
ise 781 vagon çıkış yaparken, 
bu sayı 24 Nisan itibarıyla 2 
katına çıkarak 1633 vagona 
ulaştı. Taşınan yük miktarı da 
bu dönemde 27 bin 384 ton-
dan 41 bin 913 tona yükseldi.
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