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gu yaptı. ‘AB’nin jeopolitik 
geleceği ve küresel liderlik’ 
başlığı ile yapılan online otu-
rumu DEİK Başkanı Nail 
Olpak yönetti. AB-Türkiye 

SALGIN sürecinde dünya 
için küresel liderlik tartışma 
konusu oldu. Avrupa Birliği 
(AB) odaklı konuşmacılar, 
küresel liderlik eksiğine vur-
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bütünleşme süreci, Brexit 
sonrası Avrupa, İtalya’nın 
pozisyonu, Rusya’nın sorun-
ları, Çin ve ABD’nin küre-
sel düzene ilişkin eğilimleri 
masaya yatırıldı. AB, İsveç 
ve İtalyan yetkililer, özellik-
le salgın sürecinde ABD’nin 
küresel güç olma iddiasını 
sorguladı. AB’nin liderlik 
boşluğu karşısında etkin bir 
rol alamadığı vurgulandı. 
Buna karşın ABD, Çin, Hin-
distan gibi ülkeler karşısında 
AB üyelerinin dayanışması 
gerektiği dile getirildi. 

TIRSAN; “Türkiye’nin Pa-
tent Haritası” raporunda, o-
tomotiv teknolojileri alanın-
da en fazla patent yayınlayan 
Top 10 Şirket Listesi’nde 3. 
sırada yer aldı. Türkiye’de 
tüm sektörler içerisinde ise 
9. oldu.

UIRR’YE göre; Korona vi-
rüsün tüm dünyayı derinden 
sarstığı günlerin öncesinde 
kombine taşımacılık 2020 
yılının ilk üç ayı boyunca bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre iyi bir performans sergi-
ledi.  Avrupa ekonomisindeki 
pandemiye bağlı kapanmanın 
olumsuz etkilerinin kombine 
taşımacılık üzerinde de ken-
dini gösterdiği belirtiliyor. 
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TÜRKİYE Liman İşlet-
mecileri Derneği (TÜRK-
LİM) Covid-19 salgınının 
Türkiye’deki liman faali-
yetlerine etkileri ve çözüm 
yollarını araştırdı. Yılso-
nuna kadar sürdürülecek 
olan araştırmanın Mart ve 
Nisan aylarını kapsayın ilk 
iki aylık raporu yayınlandı. 
Raporda; ‘Alınan önlemler 
üretimi düşürmüş, ticari 
faaliyetleri azaltmış, sınır 
geçişlerini kısıtlamıştır. Ti-
cari faaliyetlerdeki değişim-
lerin limanlara yansıması 
en az 3 ay gecikmeli olarak 
gerçekleşmektedir’ denildi. 

Tırsan “Türkiye’nin 
Patent Haritası” 
Raporunda İlk 3’te 

UIRR: “Korona 
Kombine
Taşımacılığı da 
Etkiledi”
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İhracat Mayıs Ayında 
Yüzde 40.9 Düşerken 
Otomotivde Düşüş
Yüzde 56.3’e Ulaştı
TÜRKİYE İhracatçılar 
Meclisi (TİM), Mayıs ayı 
geçici dış ticaret verilerini 
açıklarken, sektör bazında 
ihracattaki liderliğini sür-
düren otomotivde ihracat 
bu Mayıs ayında 2019 
yılı Mayıs ayına kıyasla 

Limanlarda 
Üç Ay Sonrası 
Önemli
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Avrupa’nın
Jeopolitik Geleceği
ve Küresel Liderlik 
Tartışma Konusu Oldu yüzde 56.3’lük büyük bir 

düşüşle karşılaştı. Mayıs 
2019’da 2 milyar 753 mil-
yon dolar olan otomotiv 
ihracatı bu Mayıs’ta 1 
milyar 203 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
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ULUSLARARASI Kara-Demir-
yolu Kombine Taşımacılık Birliği 
UIRR’nin raporuna göre; 2019’un 
son çeyreğini zorlu kılan sıkıntıların 
ardında Koronavirüsün tüm dün-
yayı derinden sarstığı günlerin ön-
cesinde kombine taşımacılık 2020 
yılının ilk üç ayı boyunca bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre iyi bir 
performans sergiledi. Kombine ta-

şımacılığın çeyrek dönem değerlen-
dirmesi, iki yıllık düşüş trendinin 
ardından yıl bazında ufak da olsa bir 
yükseliş gösteriyor. 

Raporda Avrupa ekonomisindeki 
pandemiye bağlı kapanmanın olum-
suz etkilerinin kombine taşımacılık 
üzerinde de kendini gösterdiği belir-
tiliyor. Intermodal sektörünün tüm 
tarafları hizmetlerin devamını sağ-

UIRR: “Koronavirüsün Kombine Taşımacılığı da 
Etkisi Altına Aldığını Savunuyor”

ortaya çıkan dengesizliğe çözüm bu-
lunmasının en önemli konulardan 
biri olduğunu vurguluyor. Ekono-
minin geri kalan kısmı gibi inter-
modal taşımacılığın da dışarıdan ge-
lecek yardımlara ihtiyacı olduğunu 
söyleyen yetkililer sektörün hem ge-
lirlerdeki hem de karlılıktaki düşüş 
nedeniyle zorluk yaşadığına dikkat 
çekiyor.Bu amaçla Birlik, AB ve üye 
ülkelerin siyaset yapıcılarına sunul-
ması için bazı teklifler hazırladı.

UIRR, öncelikle sınırların kapan-
masıyla birlikte ortaya çıkan zor-
luklara çözüm üretme ve kombine 
taşımacılığın aynı zamanda sınır ö-
tesinde esnek biçimde işleyişinides-
teklemek için iletişimi destekleme 
yönünde çalışmalar yürüttü. 

UIRR’ye göre bu dönem, eşit ilgi 
gerektiren uzun vadeli zorlukları da 
beraberinde getirdi. Mobilite Pake-
ti 1 ile ilgili olarak Avrupa Konseyi 
üçlü müzakere anlaşmasını hiçbir 
değişiklik olmaksızın resmi olarak 
onaylama yoluna gitti. Üçlü müza-
kerenin kapalı kapılar ardında oluş-
turulduğu iddia edilen 1072/2009 
Yönetmeliği’nin yeni 7’inci parag-
rafının; üye ülkelerin sınır ötesi 
karayolu taşımacılığı ile ona karşı-
lık gelen ve Kombine Taşımacılık 
Yönergesi’nin 4’üncü maddesi ile 
koruma altına alınan kombine ta-
şımacılık alternatifi arasındaki ya-
sal eşitliği askıya almasına neden 
olarak mevcut kombine taşımacılık 
zincirlerini yok edeceği savunulu-
yor. Sektör, tasarının Avrupa Parla-
mentosu’ndaikinci kez ele alınması 
sırasında bu anormalliğin silinmese 
dahi en azından sadece olağanüstü 
eşsiz ve kanıtlanmış şartlar altında 
ve bu şartlar devam ettiği sürece kul-
lanılmasına ilişkin gerçekten olağa-
nüstü bir düzenleme seçeneği olarak 
düzeltilmesini talep ediyor.

İngiltere’de kombine taşımacı-
lığa yeniden formüle edilen geçici 
telafi edici tedbirler açıklanırken 
Fransa’da desteklerin 2023’e kadar 
uzatılmasına karar verildi. Almanya, 
vinçle taşınabilir yarı römork alıcıla-
rını desteklemek için vinçle taşına-
bilir ekipman için uygulanan fiyat 
farkını karşılamak suretiyle özel bir 
teşvik açıkladı. UIRR Avrupa ça-
pında standartlaştırılmış denkleşti-
rici önlemler alınmasını ve bunların 
duyurulması için tek bir ortak por-
tal oluşturulmasını savunuyor.

lamak ve yeni müşteriler edinmek 
için ciddi şekilde çalışmalarını sür-
dürürken sektörün temsilcileri önü-
müzdeki 12 aylık dönemin ‘negatif’ 
sonuçlar vereceğini düşünüyor.

UIRR, Petrol fiyatlarındaki re-
kor düşüşlerin Avrupa’nın karayolu 
taşımacılığı kurallarına getirdiği ko-
laylıklar ile birleşmesi sonucu yüzey 
(kara ve demir yolu) taşımacılığında 
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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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MODERATÖRLÜĞÜNÜ TA-
İK ATC Komite Başkanı Çağlan 
Mursaloğlu’nun yaptığı “TAİK 
Transatlantic Talks: Winning 
Strategiesfor Turkey in the Post-
Corona World” başlıklı online 
seminere 250’den fazla iş dünyası 
temsilcisi katıldı.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yal-
çındağ yaptığı açış konuşmasında 
dijitalleşmenin insanları birbirine 
yakınlaştırdığı bu dönemde Türki-
ye ve ABD arasındaki ikili ilişkile-
rin önemine değindi. Türkiye’nin 
savunma ve havacılık alanları öne 
çıkmak üzere uluslararası tedarik 
zincirindeki önemine vurgu yaptı. 
Çin’in Afrika kıtasında giderek ar-
tan ekonomik etkisine karşın, yeni 
düzen içerisinde Türkiye’nin ABD 
ile birlikte çalışarak iş birliğini arttı-
rabileceğini dile getirdi.

Çin henüz yükselişe geçmeden 
o bölgeye yatırım yapan Dr. Mark 
Mobius’a post-korona döneminde 
Çin-ABD ilişkisi soruldu. İki ül-
kenin birbirine bağlı olduğunu ve 
ticaretin devam edeceğini öngördü-
ğünü belirten Dr. Mobius, ödeme-
ler dengesindeki eşitsizlik sebebiyle 
ticaretin farklı bir seviyede olacağı-
nı söyledi. Mobius, Çin’in ABD’ye 
daha çok ihracat yapan taraf olma-
sının Trump yönetimi için sorun 
olduğunu belirterek, iki tarafın da 
fayda göreceği yeni bir durum oluşa-
bileceğini vurguladı. Yeni şartlarda 
Türkiye’nin birçok alanda üretim 
merkezi haline gelebileceğine dik-
kat çeken Mobius, coğrafi konumu 
ve endüstriyel kabiliyetleri sayesin-
de Türkiye’nin, tedarik zincirinde 
zorluk yaşayan firmalar için Çin’e 
alternatif olma fırsatını vurguladı. 
Mobius, özellikle de ABD ile ilişki-
leri geliştirmek ve yeni ürünler hu-
susunda ithalat ve ihracatı destek-
lemenin her iki ülke ekonomisi için 
de faydalı olacağını belirtti.

Koronavirüs salgını süreci son-
rasında yatırımcıların değişen ön-
celikleri konusunda yönetimsel an-
lamda değişiklik olacağını belirten 
Mobius, yıllar içinde birçok kriz 
yaşandığını ama bunun farkının so-
runun tümüyle küresel olması oldu-
ğunu belirterek; “Bu süreç virüsün 
yayılımı gibi bilginin de hızla yayıl-

masıdır. Görüldüğü gibi, dünya bu 
düzende daha da küreselleşti. Küre-
sel dayanışma ve iletişim bu noktada 
önemini göstermekte. İleri gitmek 
açısından içerdiği fırsatlar göz ardı 
edilmemelidir.” dedi.

Sağlık ile ilgili her alanın öne 

çıktığını vurgulayan Dr. Mobius; 
medikal ekipmanlar, sağlık hizmet-
leri ve iletişim teknolojilerinin önü-
müzdeki süreçte daha öne çıkacağı-
nı da belirtti.1988’den beri Türkiye 
ile ilgilendiğinin hatırlatılması üze-
rine Dr. Mobius, sektör hazırlanır-

sa Türkiye’yi çok büyük fırsatların 
beklediğine inanıyorum” dedi.

Türkiye-ABD ilişkisinin iki taraf 
için de önemli olduğunu vurgula-
yan Mobius, pandeminin küresel 
şirketler için tedarik zincirinde 
bozulmalara sebebiyet verdiğini ve 
şirketlerin de bu durumda tek kay-
nağa bağımlılığı azaltma çabası içine 

girebileceğini ifade etti. Bu duru-
mun Türkiye’nin küresel tedarik 
zincirinde rol alabilmesi için fırsat 
olduğunu, Türkiye’nin ABD şirket-
leri için tamamlayıcı parça üretebi-
leceğini sözlerine ekleyen Mobius, 
bu süreçte ABD’de üretilmeyen pek 
çok ürünün de Türkiye’den ihraç 
edilebileceğini belirtti.

Post-Corona Dünyasında 
Türkiye İçin 
Kazanma Stratejileri

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 35’inci Kuruluş 
yıldönümünde TAİK Transatlantic Talks serisinin 
ikincisini Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Dr. 
Mark Mobius ile gerçekleştirdi.  

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ



tistan, Macaristan ve Avus-
turya güzergahını takip ede-
rek Almanya’nın Duisburg 
kentine varış yapan trende 
Türkiye’de üretilen milli va-
gonlar kullanıldı. 
“Marmaray karayolundaki 

sorunları ortadan 
kaldıracak”

Demiryolu taşımacılığı hiz-
metlerine Marmaray’ı dahil 
ederek karayolu taşımacılı-
ğından kaynaklanan sorunla-
rın azalmasını öngördüğünü 
belirten Mars Logistics Yö-
netim Kurulu Üyesi Gökşin 
Günhan yaptığı açıklamada 
Marmaray hattını ulaşım ağı-
na dahil eden ilk firma olmak-
tan dolayı gururlu olduklarını, 
sektörün intermodal ve de-
miryolu taşımacılığı hizmet-
lerine gün geçtikçe daha fazla 
kayacağını düşündüğünü be-
lirtti. Günhan, “Mars Logis-
tics olarak her zaman çevreye 
duyarlı olduk. Zaman tasar-
rufu sağlayan, karbondioksit 
salınımını aza indiren demir-
yolu taşımacılığı hizmetleri-
mize Marmaray hattını dahil 
ettik. Türkiye’den Avrupa’ya 
giden ilk ihracat trenimiz 15 
Mayıs’ta hareket etti ve treni-
miz Avrupa’ya ulaştı.” dedi. 

MARS Logistics, Türkiye’de 
bir ilk gerçekleştirerek 15 
Mayıs tarihinde demiryolu 
taşımacılığına Marmaray hat-
tını dahil etti. Marmaray ile 
ilk ihracat treni Almanya’nın 
Duisburg kentine ulaştı.

19 vagon ve 34 konteyner 
ile Eskişehir Bozüyük’ten 
hareket eden tren, 15 Ma-
yıs 01:10-01:37 saatleri ara-
sında Marmaray’dan geçti. 
Trende  seramik, beyaz eşya, 
lastik ve temizlik maddeleri 
taşındı. Halkalı, Kapıkule, 
Bulgaristan, Sırbistan, Hırva-

“Koronavirüs 
demiryolunun önemini 
bir kez daha gösterdi”

Mars Logistics’in Avru-
pa’ya olan yükleri Marmaray 
hattını kullanmaya devam 
ederek daha çevreci bir şe-
kilde ulaştırmaya devam 
edeceklerinin altını çizen 
Günhan, demiryolu taşıma-
cılığının getirdiği faydalar 
ile ulaştırma problemlerinin 
azaltılmasını amaçladıkları-
nı belirtti. Koronavirüs’ün 
öğretilerinden ders çıkar-
manın önemini vurgulayan 
Günhan, “Koronavirüs sal-
gınından önce de İş Sürekli-
liği Planımız mevcuttu fakat 
salgın bize karayolu taşıma-
cılığında sınır kapılarında 
oluşan yoğunluk ve taşıma-
lardaki gecikmelerde zaman 
tasarrufu sağlayan demiryolu 
ve intermodal taşımacılığın 
önemini daha net bir şekilde 
gösterdi.” dedi.

olan 30 bin solunum ciha-
zının 600’den fazlası bu ay 
sevk edilecek.

Konuyla ilgili yaptığı a-
çıklamada CEVA Logistics 
CEO’su Mathieu Friedberg 
şunları söyledi: “CEVA Lo-
gistics, ABD’nin her yerinde 

hayat kurtaracak ve sağlık ça-
lışanlarına destek olacak son 
derece önemli bu ekipmanın 
üretim sürecini desteklemek-
ten gurur duyuyor. Hem oto-
motiv hem de sağlık tedarik 
zincirleri alanında sahip ol-
duğu uzman bilgisi sayesin-
de CEVA, bu sorumluluğu 
üstlenerek görevi başarıyla 
yürütebiliyor. İçinde bulun-
duğumuz bu kriz ortamında 
General Motors şirketinin 
bu projede bize güvenmiş 

olması, güvenilirliğimizin ve 
uzmanlığımızın tartışılmaz 
bir kanıtı.”

GM şirketinin Global Üre-
timden sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Gerald Johnson ise; 
“Ürettiğimiz her bir solunum 
cihazı hayat kurtaracak ve 
GM şirketinin global tedarik 
üssü ve üretim ekipleri UAW 
ve Kokomo, bu görevi başa-
rıyla tamamlamak için karar-
lılıkla ve sarsılmaz bir azimle 
çalışıyor” dedi.
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siz bir dağılım, yer yer süren savaşlar ve 

giderek artan göç dalgaları ile birlikte 

iklim değişikliği ve bunun yarattığı so-

runlar öne çıkmaya başlamıştı. 

Kitlelerin karbon emisyonlarını 

azaltma baskısı, şirketleri olduğu kadar 

siyasal otoriteleri de tedarik zincirleri-

ni sorgulamaya itiyordu. Kilometreler-

ce uzanan karayolları boyunca salınan 

egzoz emisyonları, uçakların yarattığı 

hava kirliliği ve gemilerin deniz haya-

tına olumsuz etkilerini önemseyenlerin 

satın alma eğilimleri değişmişti. Kulla-

nıcı ve tüketiciler, en az çevre kirliliği ile 

ulaşabildiği ürünleri talep etmeye baş-

lamıştı.  Bu da dünyanın bir ucundan bir 

ucuna mal taşımayı sorgulanır kılıyor-

du. Küreselleşme karşıtları da eleştirile-

rini daha yüksek sesle dile getiriyordu. 

Dünya düzenine karşı başka itirazlar 

da vardı. Tek kutuplu dünyaya karşı çı-

kılırken kurumsal liderlik yarışında ABD-

Çin rekabeti, ticaret savaşlarıyla gün 

yüzüne çıkmıştı. Rusya, düşen petrol 

fiyatlarının da etkisiyle ekonomik sıkın-

tı yaşıyordu. AB ise salgına yakalandı-

ğında Brexit krizini aşmaya çalışıyordu. 

Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıları 

atlatmanın ucuz yolu belki de ABD-Çin 

işbirliği gibi görülse de dünya, ‘savaş 

olmasın yeter’ noktasındaydı.  

Eksikleri giderme konusunda sanki en 

hazırlıklısı Çin gibi duruyordu. Uzun sü-

redir Asya ve Afrika pazarlarına yerleşi-

yordu. Çin’den Avrupa ve Afrika’ya kadar 

her adımda alıp satarak gidip gelebile-

ceği bir sistem kurma zamanı gelmişti. 

Buna hizmet edecek bir proje olan Kuşak 

ve Yol üzerinde yaşam alanları, doğal 

kaynaklar ve büyük bir pazar var. Doğu 

batı ekseninde Türkiye’nin de iş yapma 

şansının yüksek olduğu bir gelişime ta-

nıklık ederken virüs her şeyi durdurdu. 

Trump’ın salgın nedeniyle ağır şekilde 

suçladığı Çin pek çok açıdan güvenilmez 

bir durumda. Ancak Trump yönetiminde-

ki ABD de sınıfta kaldı. Ülkesindeki salgın 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

sürecine yenilerek itibar kaybeden ABD, 

böylesi bir dünya krizine liderlik edeme-

di. Amerika’nın beklentileri karşılama-

dığı bir ortamda Avrupa’nın da yetersiz 

kalması, batıya olan güveni de olumsuz 

etkiledi... Dünya virüs ile savaşa ortak 

bir koordinasyon altında ve kurumsal 

liderlikten yoksun girince, insanlık da 

ağır bir başsızlık hissine kapıldı. 

Küresel güçler kısa sürede kendileri-

ni toplayıp yeniden dizginleri çekmeden, 

aradan sıyrılma denemeleri olacaktır. 

Türkiye’nin de bu durumu değerlendir-

mesi mümkün. Ülkeler için de şirketler 

için de pek çok riskler barındıran bir 

iklimde, sürekli hareket eden bir coğ-

rafi zemindeyiz.  Böylesi zamanlarda, 

yapılamayacak olanı yapmak ve yanlış 

adımları geri almak mümkündür. Bu, her 

zaman ele geçmez bir fırsat da olabilir.

Ülkelerin atacağı adımlar, şirketle-

rin kararlarında da belirleyici olacaktır. 

Sanırım şirketler ilk olarak uzak ve san-

cılı coğrafyalardan tedarik alışkanlıkla-

rını değiştirecekler. Buna bağlı olarak 

büyük ekonomiler kendi coğrafyalarına 

dönecekse, Türkiye’nin şansı burada da 

gülüyor demektir. Çok da fazla içe ka-

panmamaları şartıyla, AB gibi gelişmiş 

ekonomilerin yakın bölgelerden tedarik 

eğilimine girmeleri Türkiye’ye yarar. 

Ayrıca Türkiye’nin Çin yolu üzerindeki 

yeni ticaret olanakları halen daha de-

vam ediyor. Eğer Türkiye yakın coğrafya 

arayışına girecek olan yatırımcıları ikna 

edecek adımları atarsa, salgının kaza-

nan tarafı olacaktır. 

Virüs Karşısında Dünya 
Başsız Kaldı

BAKIŞMarmaray Hattı İle 
İlk İhracat Treni 
Almanya’ya Ulaştı

General Motors CEVA 
Logistics İle Anlaştı

Mars Logistics, 
uluslararası yük 
taşımacılığında 
Marmaray hattını ilk 
kullanan ve Avrupa’ya 
ulaşan ilk firma oldu.

General Motors şirketi, tüm solunum cihazı 
üretim tedarik zincirinin yönetiminden 
sorumlu 4PL lojistik sağlayıcısı olarak CEVA 
Logistics ile çalışmaya başladı.  

GM şirketinin ABD Sağlık 
ve İnsani Hizmetler Bakan-
lığı ile yaptığı sözleşme kap-
samında CEVA Logistics, 
General Motors şirketinin 
Kokomo, Indiana fabrika-
sında üretilecek olan Ventec 
Life SystemsV+Pro yoğun 
bakım solunum cihazlarında 
kullanılacak yüzlerce parça-
nın teslimatından sorumlu 
olacak. Toplamda üretilecek 
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Şimdi Ford Trucks yetkili servislerine gelin, polen filtresi ve
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kaydıyla sadece yabancı uy-
ruklu tır şoförleri çıkış yapa-
bilecektir) ülkemizden transit 
geçecek araç ve şoförler ile ül-
kemize giriş/çıkış yapacak araç 
ve şoförlere aşağıda belirtilen 
şartların sağlanması halinde 
geçiş izni verilecektir.

DEİK Lojistik İş Konseyi, u-
luslararası yük taşımacılığı ko-
nusunda hayata geçirilen yeni 
düzenlemeler hakkında bir bil-
gilendirme yazısı yayınlandı.

DEİK üyelerine yönelik 
yapılan bilgilendirmede şu 
hususlar yer alıyor:

İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün 08.05.2020 
tarihli ve 7784 sayılı Genelgesi 
ile önceki Genelgeler iptal e-

dilmiş olup uluslararası yük ta-
şımacılığı konusunda aşağıda-
ki hususların düzenlenmesine 
karar verilmiştir. Uluslararası 
ticaret amacıyla İran ve Irak 
Sınır Kapılarından giriş-çıkış-
lar hariç olmak üzere (anılan 
kapılardan geri alınmamak 

Uluslararası
Yük Taşımacılığında
Yeni Düzenlemeler 
Hayata Geçirildi

6

TÜRKİYE’DEN TRANSİT GEÇECEK 
ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

RO-RO SEFERLERİNDE 
UYGULANACAK KURALLAR

1. KORONAVİRÜSLE 
mücadele kapsamında araç 
şoförünün sağlık kontrolü 
sağlık birimlerince yapıla-
cak ve bahse konu hastalığa 
ilişkin semptomların görül-
düğü kişi/kişilere geçiş izni 
verilmeyecektir.

2. Giriş yapan araçlar de-
zenfeksiyon işlemine tabi 
tutulacaktır.

3. Şoförlerin yurt içindeki 
molalarında ve diğer insan-
larla temas halinde olabile-
cekleri her noktada maske 
takmaları, araçlarında yeter-
li miktarda maske, dezen-
fektan ve uzun süre yetecek 
gıda malzemesi bulundur-
maları sağlanacaktır.

4. Gümrük idarelerin-
ce transit geçecek araçların 

1. KORONAVİRÜSLE 
mücadele kapsamında araç 
şoförünün sağlık kontrolü 
sağlık birimlerince yapıla-
cak, muayene ve epidemiyo-
lojik değerlendirmesinde,

a. Hastalığa ilişkin semp-
tomların görülmesi halinde;

i. Türk şoförlerin sağlık 
denetleme merkezlerince 
ilgili Sağlık Müdürlüklerine 
bildirimi yapılarak belir-
lenen yerlerde karantina/
tedavi altına alınmaları sağ-
lanacaktır. İkamet ve kimlik 
bilgileri, gerekli kontrollerin 
sağlanması için bulunacağı 
ilin Sağlık Müdürlüklerine 
bildirilecektir.

ii. Yabancı şoförlere geçiş 
izni verilmeyecektir.

b. Hastalığa ilişkin semp-
tomların görülmemesi ha-
linde;

i. Türk şoförler 14 günlük 
karantina süresini evlerinde 
geçirmek üzere ülke içine 
alınacak ancak uluslararası 
ticari taşımacılık faaliyet-
leri kapsamında karantina 
süresinin bitmesini bekle-
meksizin yurt dışına çıka-
bileceklerdir. Uluslararası 
ticari taşımacılık kapsamın-
da ülke dışına çıkmayacak 
şoförler ise 14 günlük ka-
rantina süresini evlerinde 
tamamlayacaklardır. Türk 
şoförlerin ikamet ve kimlik 

geçecekleri güzergâhlar ve 
mola yerleri belirlenecek ve 
transit geçecek tüm araçların 
“araç takip sistemi” üzerin-
den takip edilmesi suretiyle 
en uzak sınır kapısından 36 
saat, diğer sınır kapılarından 
24 saat içinde ayrılmaları sağ-
lanacaktır. (Bu süreler; yol 
durumu, hava şartları, çıkış 
yapılacak gümrük idaresin-
deki yoğunluk durumu vb. 
hususlar dikkate alınarak il-
gili gümrük idaresince 48 sa-
ate kadar uzatılabilecektir.)

5. Gümrük idarelerince 
belirlenecek mola yerlerinde 
ilgili Valilik/Kaymakamlık-
larca gerekli sağlık ve güven-
lik tedbirleri alınacaktır.

6. Türkiye’den içine tran-
sit geçecek şoförlerden zaru-

bilgileri, gerekli kontrollerin 
sağlanması için bulunacağı 
ilin Sağlık Müdürlüklerine 
bildirilecektir.

ii. Yabancı şoförlere ülke-
mize girişlerini takip eden 
en kısa sürede ülkemizden 
çıkış yapacaklarını taahhüt 
etmeleri halinde 14 günlük 
karantina süresi uygulanma-
dan ülke içine girişlerine izin 
verilecektir. Yabancı şoför-
ler, ülkemizde bulundukları 
süre içerisinde kendilerinde 
herhangi bir solunum sis-
temi enfeksiyonu belirti ve 
bulgusu (ateş, öksürük, nefes 
darlığı, vb.) geliştiğini hisset-
meleri halinde en yakın sağ-
lık kuruluşuna başvuracak-
larını taahhüt edecektir.

iii. Yabancı şoförlere yurt 
içindeki mola yerlerinde 
ve diğer insanlarla temas 
halinde olabilecekleri her 
noktada maske takmaları, 
araçlarında yeterli miktar-
da maske, el dezenfektanı 
ve uzun süre yetecek gıda 
malzemesi bulundurmaları 
gerektiği ve ihtiyaç görül-
mesi halinde mola yerlerinin 
Devlet tarafından belirlene-

ri haller dışında duraklama, 
bekleme yapmayacaklarına 
ilişkin İçişleri Bakanlığı bi-
rimlerince giriş kapılarında 
bir taahhütname alınacak, 
bu taahhütname ile şoför, yü-
kümlülükleri ve bu yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi 
halinde kendisine Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 
ceza uygulanacağı hususunda 
bilgilendirilecektir.

7. Giriş izni verilmeden 
önce araçların ülkemizden 
geçerek çıkış yapacağı ülke 
tarafından kabul edileceği 
hususunda emin olunacak, 
araçların ülkemizden çıkma-
sı halinde giriş yapacağı ülke 
tarafından kabul edilmemesi 
halinde ise bu araçların girişi 
onaylanmayacaktır.

bileceği ve eskort eşliğinde 
yolculuk edebilecekleri hu-
susu İçişleri Bakanlığı birim-
lerince tebliğ edilecektir.

2. Ülkemize giriş yapan 
araçlar dezenfeksiyon işle-
mine tabi tutulacaktır.

3. Türk ve yabancı şoför-
ler için belirlenecek mola 
güzergâhlarında ilgili Vali-
lik/Kaymakamlıklar tara-
fından gerekli sağlık ve gü-
venlik tedbirleri alınacaktır. 
Anılan şoförlerden zaruri 
haller dışında duraklama ve 
bekleme yapmayacaklarına 
ilişkin İçişleri Bakanlığı bi-
rimlerince bir taahhütname 
alınacak, bu taahhütname 
ile şoförlerin yükümlülük-
leri ve bu yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi halinde 
Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu uyarınca ceza uygulana-
cağı hususunda bilgilendiril-
meleri sağlanacaktır.

4. Ülkemiz açısından 
aciliyet arz eden ilaç, tıbbi 
malzeme ve gıda maddeleri 
taşıyan araçların/şoförle-
rin girişlerine öncelik veri-
lecektir.

1. GENEL olarak Ro-Ro ta-
şımacılığı kapsamında, yal-
nızca dorse/konteyner taşı-
ması yapılacak olup, yolcu 
taşımacılığına izin verilme-
yecektir. Liman Mülki İdare 
Amirinin uygun göreceği 
zaruri durumlar sebebi ile 
şoför alınacak olması halin-
de bu Genelgede belirtilen 
tüm kuralların yurda giriş 
ve çıkış esnasında kendileri 
için de uygulanacağı Liman 
Mülki İdare Amirliğince şo-
förlere tebliğ edilecektir,

2. Zonguldak-Chor-
nomorsk (Ilyıchevsky), 
İ s t a n b u l ( H a y d a r p a ş a ) - 
Chornomorsk (Ilyıchevsky, 
Karasu- Chornomorsk (Il-
yıchevsky), Köstence-Kara-
su, Taşucu- Tripoli, Mersin 
Hayfa Limanları arasında 
yapılacak seferlerde ise şo-
förlerin gemiye binmesine 
müsaade edilecektir.

3. Gemilere binmesi 1 
ve 2’nci maddeye göre 
uygun görülen şo-

förlerin, gemi mürettebatı 
ve varsa yolcular ile sosyal 
izolasyonunun sağlanması 
zorunluluğu gemi kaptanı-
na ve diğer ilgililere Liman 
Mülki İdare Amirliğince 
tebliğ edilecektir.

4. Ülkemize Ro-Ro sefe-
ri ile gelen tırlar şoförlerine 
teslim edilmeden önce şoför 
kabini başta olmak üzere 
araçların dezenfeksiyonu 
yapılacaktır.

Son olarak, İller İdare-
si Genel Müdürlüğü’nün 
14.05.2020 tarihli ve 8024 
sayılı Genelgesi ile 
08.05.2020 ta-
rihli Genel-
g e n i n 

“A. Türkiye’den Transit Ge-
çecek Araçlar ve Şoförler”i 
düzenleyen hükümlerinin 
4. maddesi “Gümrük idare-
lerince transit geçecek araç-
ların geçecekleri güzergâhlar 
ve mola yerleri belirlenecek 
ve transit geçecek tüm araç-
ların “araç takip sistemi” 
üzerinden takip edilmesi su-
retiyle Ülkemizden en kısa 
sürede ayrılmaları sağlana-
caktır” şeklinde düzenlen-
miştir.
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Birliği’nin geleceğini şekillen-
diren önemli bir aktör olacak. 
Ekonomik istikrarın sağlanma-
sı ve refah düzeyinin yükseltil-
mesi ise gündemde olmaya de-
vam edecek’ diye başlayan AB 
Eski Dışişleri Bakanı, Dış İliş-
kiler ve Güvenlik Politikasın-
dan Sorumlu Yüksek Temsilci 
Catherine Ashton; ‘Covid-19 
salgını sonrası dönem, daya-
nışmanın ve birlikte çalışma 
fırsatlarının değerlendirilmesi 
açısından önemli olacaktır’ de-
di. Ashton; ‘Son gelişmelerle 
birlikte, ABD’nin küresel güç 
olma iddiasından vazgeçtiğini 
görüyoruz’ şeklinde konuştu.

İsveç Eski Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı Carl Bildt 
de ABD’nin küresel liderlik 
pozisyonunu sorgulayarak; 
‘Covid-19 Salgını, Amerikan 
liderliğindeki küresel düzenin 
yaşadığı ilk büyük kriz olarak 
nitelendirebilir. Bu süreç içe-
risinde, ABD ilk defa küresel 
liderlik iddiasında bulunma-

İTALYA, İsveç ve Avru-
pa Birliği (AB) temsilcileri, 
Avrupa’nın Jeopolitik Gele-
ceği konulu online seminerde 
Avrupa’nın jeopolitik gelece-
ğini konuştu. Eski AB Dışişleri 
Bakanı ve AB Dış İlişkiler ve 
Güvenlik Politikasından So-
rumlu Yüksek Temsilcisi Cat-
herine Ashton, Eski İsveç Baş-
bakanı ve Dışişleri Bakanı Carl 
Bildt ve Eski İtalya Dışişleri 
Bakanı ve Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlikten Sorumlu AB 
Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Franco Frattini’nin konuşmacı 
olduğu online semineri DEİK 
Başkanı Nail Olpak yönetti.

DEİK’in, çalışmalarını tica-
ri diplomasi anlayışıyla sürdü-
ren bir iş platformu olduğunu 
belirten Nail Olpak, ‘Avrupa 
Birliği, 2008 ekonomik kri-
zinden Brexit’e, geleceğini bi-
linmeze bırakan pek çok kriz-
le yüz yüze geldi. Son süreç ise 
Avrupa’da birçok sektörü zo-
ra soktu. Bu süreci tüm dünya 

olarak en kısa zamanda ve en 
az hasarla atlatacağımıza ina-
nıyorum’ dedi. Diğer panelist-
ler ise önümüzdeki döneme 
dair öngörülerini şu yaklaşım-
lar üzerinden açıkladı:

- Salgın ve mevcut küresel 
durumun, Avrupa Birliği-
Türkiye Bütünleşme Süreci-
ne etkileri,

- Brexit müzakerelerinin 
sonuçlanmasına yönelik en-
dişeler,

- Salgın sonrası komşu ül-
kelerle ekonomik ve diplo-
matik ilişkiler,

- Salgından ciddi şekilde 
etkilenen İtalya’da Kuzey-
Güney anlaşmazlığı konusu,

- Çin’in alternatif yönetim 
modellerini destekleyen ‘sis-
temik bir rakip’, ABD’nin ise 
içe dönük politikalarıışığında 
küresel düzen...

‘ABD Küresel Güç Olma 
İddiasında Bulunmadı’
Sözlerine; ‘Önümüzdeki 

dönemde Türkiye, Avrupa 

ki gelişmeler, üye devletlerin 
Avrupa Birliği beklentilerini 
karşılamak konusunda maale-
sef yetersiz kaldı. Üye devletler 
arasında dayanışma istenilen 
düzeyde olmadı. İtalya salgın 
öncesinde ve sonrasında pek 
çok hayal kırıklığına uğradı.’ 
şeklinde konuştu. ‘Trump’ın 
ABD Başkanlığı döneminde, 
Avrupa Birliği’nin büyük bir 
fırsatı kaçırdığını düşünüyo-
rum. Umuyorum ki Covid-19 
sonrasında çıkacak fırsatları, 
Avrupa Birliği iyi bir şekilde 
değerlendirebilir.’ diyen Frat-
tini şunları söyledi: “Dünya 

ğim kadarıyla İtalya, Avrupa 
Birliği’nden her zaman da-
ha fazlasını bekliyor. İsveç 
ise tam tersi olarak, Avrupa 
Birliği’nden beklentilerini 
düşük seviyede tutuyor.

Birleşik Krallık ile olan i-
lişkilerin güçlü tutulması Av-
rupa Birliği’nin de çıkarına 
olur. Bildiğiniz üzere, Brexit 
süreci hala devam ediyor an-
cak Birleşik Krallık bu süreç-
te halen Gümrük Birliği’nin 
parçasıdır. Sonraki dönem-
de de AB ile Birleşik Krallık 

sahnesindeki diğer süper güç-
ler düşünüldüğünde, ABD, 
Çin ve Hindistan gibi ülkelerle 
ilişkilerinde AB üyesi ülkelerin 
birlik ve dayanışma içerisinde 
olmaları önem taşımaktadır 
ve bu durumun aksini hayal 
etmek mümkün değildir. Bu 
süreçte, AB Merkez Bankası-
nın ve Avrupa Komisyonu’nun 
güçlendirilmesi önemlidir. Co-
vid-19 Salgını, üçüncü dünya 
savaşı olarak da değerlendiri-
lebilir. Hepimiz aynı cephede-
yiz. Bu dönemde dayanışma ve 
işbirliği kavramları büyük bir 
önem taşıyor.”

ilişkilerinin, Türkiye-AB 
ilişkileri gibi güçlü olacağını 
düşünüyorum.

Türkiye’nin dış rezervler 
konusunda hassasiyetleri var. 
Küresel ekonomik enstrü-
manların hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Ekonomi ile ilgili 
olarak yerelleşmenin önemi 
daha da artacaktır. Bu salgın, 
hepimizin aynı gemide oldu-
ğunu gösterdi. Küresel istikrar 
için küresel dayanışma bu dö-
nemde en çok dikkat edilmesi 
gereken noktalardan biridir.

dı.’dedi. Bildt şunları söyledi: 
“Çin’in küresel lider olabilece-
ğine dair söylentiler olmasına 
rağmen, Çin’in güvenilirlik 
başta olmak üzere sorunları 
var. Şu dönemde Çin’in küresel 
liderlik alanında öne çıkabile-
ceğini düşünmüyorum. AB’nin 
de manevra kabiliyetindeki 
yavaşlık sebebiyle bu dönemde 
öne çıkmasını beklemiyorum.
Rusya’nın Suudi Arabistan ve 
Ukrayna ile yaşadığı krizler dü-
şünüldüğünde küresel anlamda 
etkili bir güç olabileceğini dü-
şünmüyorum.”

‘Salgın Üçüncü 
     Dünya Savaşı Olarak da 

Değerlendirilebilir’
İtalya Eski Dışişleri Baka-

nı ve Eski Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlikten Sorumlu AB 
Komisyonu Başkan Yardım-
cısı Franco Frattini ise ‘AB 
varlığını korumayı ve refah 
düzeyini geliştirme idealini 
devam ettirmelidir.’ diyerek; 
‘Covid-19 Salgını sürecinde-

İspanya’da Avrupa Birliği’ne 
karşı bir hayal kırıklığı söz 
konusu oldu. Gözlemledi-

Avrupa’nın Jeopolitik Geleceği 
ve Küresel Liderlik Tartışıldı
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COVID-19 salgını öncesi Av-
rupa Birliği üye ülkeleri genelin-
de yavaş bir büyüme söz konu-
suydu. Küresel ekonominin çok 
iyi seyretmediği bir dönemdeyiz. 

Bu krizin küresel işbirliği 
kavramını ön plana çıkarabi-
leceğini düşünüyorum. Ancak 

bu süreç sonrasında, daha cid-
di küresel sorunlar ve ticaret 
savaşları devam edecek. 

Avrupa ülkeleri açısından 
önümüzdeki dönemde, kom-
şu ülkeler, Kuzey Afrika ve 
Balkan ülkeleri ile ilişkiler 
önem kazanacak. 

Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkileri uzun bir geçmişe sa-
hiptir. Geçtiğimiz dönemde 
belirli zorluklar yaşanmış ol-
sa da son dönem yaşananlarla 
birlikte ikili ilişkiler daha iyi 
bir döneme girdi.

Brexit süreci ile ilgili olarak, 
diğer üye devletlerin Birleşik 
Krallık’ı takip edeceğini dü-
şünmüyorum. Üye devletler 
arasında, özellikle İtalya ve 

İsveç Eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Carl Bildt:    
Ticaret Savaşları Devam Edecek

AB Eski Dışişleri Bakanı 
Yüksek Temsilci Catherine Ashton:    
Gümrük Birliğinin 
Güncellenmesi Önemli İtalya Eski Dışişleri Bakanı, 

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franco Frattini:    
Küreselleşme Kontrol Altına Alınmalı

T Ü R K İ Y E - A V R U P A 
Birliği diyaloğunun de-
vamı açısından, 25 yıldır 
yürürlükte olan Gümrük 
Birliği’nin güncellenme-
si önem taşıyor. Avrupa 
Birliği’nin işleyişi, yaşanılan 
baskıların da etkisinde kalı-
yor. Bu süreç de benzer bir 
etki oluşturacaktır. Sınırlar 
ve iş birliği konuları önü-
müzdeki dönemde de öne-
mini koruyacaktır.

AB ile Brexit müzakere-
leri halen devam ediyor ve 
Brexit taraftarı olsanız da 
olmasanız da bu müzakere-
lerin ilerlemesi gerekiyor. 
Malların serbest dolaşımı 
gibi konularda belirsizlikler, 
İrlanda sınırıyla ilgili olarak 
da coğrafi hassasiyetler söz 
konusu. Ekonominin net-
liğe ihtiyacı var ve bizim de 
bunu sağlamamız gerekiyor. 

Önümüzdeki dönem-
de AB’den, Brexit benzeri 
ayrılışlar olacağını düşün-
müyorum. Bu sürecin de-
vamında Birleşik Krallık ile 
de ekonomide bütünleşmiş 
çözümler için çalışılacaktır. 

Üye ülkeler arasında 
özellikle İtalya’nın zorlu 
bir dönem geçirdiğini gö-
rüyoruz.Bu dönemde kom-
şularla olan ilişkiler önem 
kazanacak.

DÜNYADA yeni trendler 
ortaya çıkacaktır. Ülkelerin 
kendileri ile yetinmeleri, üre-
timlerini yakın coğrafyaya 
yönlendirmeleri; fabrikaların 
Avrupa’ya daha yakın olan 
bölgelere taşınması beklene-
bilir. Türkiye-AB ilişkilerin-
de, coğrafi yakınlığın olumlu 
bir etkisi olacaktır. 

Salgın dönemi öncesinde 
küreselleşme dikkat çeken 
bir boyuttaydı. Küreselleş-
menin kontrol altına alınma-
sı gerekiyor. Avrupa Birliği i-
dealinin tehlikeye girmemesi 
için Avrupa Birliği’nde güçlü 
bir siyasi iradeye ihtiyaç var.

Avrupa Birliği’nde, Co-
vid-19 salgını öncesi dö-
nemde de görüldüğü üzere, 
“genişleme yorgunluğu” gö-

rülmektedir. Ancak salgınla 
beraber bu bakış açısının da-
ha da güçleneceğini söylemek 
mümkündür. AB üye devlet-
lerinin de bu dönem nede-
niyle genişleme konusunda 
isteksiz davranmaya devam 
edeceği öngörülebilir. 

Birkaç ay öncesiyle karşı-
laştırıldığında, Türkiye-AB 
ilişkileri daha olumlu bir se-
yir izliyor. Bu noktada, mü-
zakerelerin hızlanmasının 
ve güçlü bir siyasi iş birliğini 
sağlamanın önemli olduğunu 
düşünüyorum. Son dönem-
de, enerji güvenliği ile ilgili 
gelişmeleri dikkat çekici bu-
luyorum. Enerji güvenliğinin 
yanında, göç ve Suriye konu-
larında da Türkiye-AB işbir-
liği önem taşıyor. 

Vize serbestisi geçtiğimiz 
yıllarda da konuşulan bir 
konuydu. Görevli olduğum 
dönemde dolaşım hakkı ve 
özgürlüğünden sorumluy-
dum. Bu konunun büyük bir 
çabaya gerek olmadan da çö-
zülebileceğini düşünüyorum.

Avrupa Komisyonu’nda 
iletişim sistemi kurmuştuk. 
Bu iletişim sisteminin amacı 
somut örneklerle, sıradan in-
sanları ikna etmekti. Örneğin, 
Avrupa’nın kriz dönemin-
de yaptıklarından memnun 
musunuz diye sorulduğunda 
“hayır” cevabı alıyoruz an-
cak sınırlar kapansın mı di-
ye sorulduğunda ise “hayır, 
ben dilediğimde Fransa’ya, 
Avusturya’ya gitmek istiyo-
rum” diyorlar. Bu sebeple 

insanlara somut örneklerle 
anlatmak önem taşıyor. 

İtalya olarak, Covid-19 
süreci sonrasında ulusal gu-
ruru üst seviyede yaşıyoruz. 
Yeni milliyetçiliğe karşı 
olan eğilim ileriki dönemde 
de devam edebilir. Pek çok 
İtalyan bu süreçte İtalyan 
ürünlerini kullanmak ve 
İtalyan üreticilerine destek 
olmak istiyor. Ancak bu 
eğilimin aşırı milliyetçiliğe 
yönelmesini önlemek gere-
kiyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı



DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz.  
Şimdiye kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her 
görevde en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.

DRIVE THE NEW WAY
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Federasyonu’nda ulusal 
ekonomik çıkarları koru-
mak, transit potansiyeli 
kullanmak ve Rus ulaşım 
sisteminin rekabet gücü-
nü artırmak için malların, 
GLONASS küresel uydu 
navigasyon teknolojisine 
dayalı tanımlama araçları 
(elektronik navigasyon mü-
hürleri) kullanarak karayolu 
ve demir yolu ile taşınması 
için bir izleme sistemi oluş-
turulmuştur.’ bilgisi verildi.

Sistem elemanlarının; 
elektronik navigasyon mü-
hürleri, bilgisayar yazılımı, 
servis ağı, veri merkezi ve 
mobil terminallerden oluştu-
ğu bildirilerek; ‘Sistem AEB 
topraklarında başarı ile test 
edilmiştir.’ denilerek, şu bilgi-

seviyeye ulaşmıştır. Moral 
bozukluğuna gerek yoktur. 
Türkiye dış ticareti pande-
minin en yoğun döneminde 
bunu başarmışsa sorunun 
çözülmekte olduğu Mayıs 
ayı ile birlikte pandeminin 
olumsuz izlerini silecektir” 

RUSYA Federasyonu top-
rakları üzerinden geçecek 
olan belirli tarım ürünleri, 
hammadde ve gıda maddele-
rinin üçüncü ülkelere taşın-
masına yönelik tedbirlerde 
değişiklik yaptı. Hükümet, 
27 Aralık 2019 tarihli ve 
1877 sayılı kararı ile yapılan 
değişiklikle Rusya Federas-

‘İHRACAT için moral boz-
maya gerek yok’ diyen UND 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu; “Ekono-
minin görünümü ile ilgili 
temel göstergelerden olan 
İmalat Sektörü Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi (PMI) 
Nisan ayında Fransa’da yüz-
de 31.5, İspanya’da yüzde 
30.8, İtalya’da yüzde 31.1, 
Avrupa’daki en büyük ticaret 
partnerimiz olan Almanya’da 
ise yüzde 34.5 olarak gerçek-
leşmiş olup, Avro bölgesi 
ortalaması yüzde 33.4 ol-
muştur. Özellikle ağırlıklı 
olarak otomotiv, tekstil gibi 
neredeyse durma noktasına 
gelen sektörlere ihracat ya-
pan ülkemizin bu ülkelerde 
kapasite kullanımında yüzde 
70’lere kadar düşüş yaşan-
mışken, ihracat düşüşünü 
yüzde 40’larda tutmuş olma-
sı büyük bir başarıdır” dedi.

Çetin Nuhoğlu; “Avrupalı 
müşterilerimizden aldığımız 

yonu şirketleri ve vatandaşla-
rına uygulayacağı ekonomik 
yaptırımları, uluslararası 
kara ve demir yolu taşımacı-
lığını küresel navigasyon uy-
du sistemi teknolojisi GLO-
NASS temelinde yaptırarak 
hayata geçirecek. 

Konuyla ilgili olarak ya-
pılan açıklamada; ‘Rusya 

bilgiye göre, otomotiv başta 
olmak üzere ve diğer birçok 
fabrika üretimlerine kade-
meli olarak başlayacaklarını 
açıklamışlardır. Batı kapıla-
rından yapılan araç çıkışları 
2019 yılının aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında aynı 

aşamada ‘yaptırıma tabi’ 
malların taşınması üzerinde 
kontrol sağlayacak ve aynı za-
manda ülke üzerinden transit 
kargo geçişini kontrol etmek 
için kullanılabilecek büyük 
ölçekli bir ulusal projedir.”

Söz konusu uygulamaya 
ilişkin daha detaylı bilgiye; 

https://crcp.ru/ web ad-
resinden; info@crcp.ru e-

gerçekleşti. Sürecin başarı ile 
devam etmesinde gümrük 
personelimizin büyük gay-
retleri olmuştur. 

Irak’a 2019 yılı Mart ayın-
da yapılan ihracatımız 2020 
yılının aynı döneminde 
yüzde 40 azalış gösterirken, 
temassız ticaret uygulama-
ları ile bu azalış Nisan ayın-
da yüzde 29’a gerilemiştir. 
Diğer bir ifadeyle, 2020 yılı 
Mart ayında Irak’a taşımala-
rımız bir önceki aya oranla 
yüzde 53 azalırken, 2020 yılı 
Nisan ayında bu oran yüzde 
11’lere kadar düşürülmüştür. 
Sonuç olarak, temassız tica-
ret uygulamaları ile içinde 
bulunulan pandemi günle-
rinde de günlük 1500-1700 
çıkış sayısına ulaşılmıştır.

Dünyadaki toplam üreti-
min yüzde 40’ını  yapmakta 
olan Çin ile Batı Dünyası 
gözden geçirerek yeniden 
kuracağı diş ticaret ilişki-
sinde ülkemize yeni fırsatla-

posta adresinden veya 7/24 
hizmet veren 8 800 550 4334 
(Rusya’dan aramalar) veya +7 
499 755 4334 (herhangi bir ül-
keden aramalar) telefon numa-
ralarından ulaşılabilmektedir.

Mühür takma ve sökme iş-
lemleri için belirlenen ücret-
ler KDV dahil 1.000 ile 2.500 
ruble (15 ile 35 dolar) arasın-
da değişmektedir.

rın doğacağına inanıyoruz. 
Çin’e nazaran birçok avan-
tajı barındıran ülkemizin 
bu süreçten kazançlı çıka-
cağını düşünüyoruz. Hükü-
metimizin koymuş olduğu 
ihracat hedefleri doğrultu-
sunda Ticaret Bakanlığımız 
liderliğinde ihracatçılarımız 
ile omuz omuza çalışmaya 
devam edeceğiz. Türkiye’nin 
24 Milyar USD döviz getirisi 
ile en büyük hizmet ihracat-
çısı olan sektörümüz bugü-
ne kadar olduğu gibi bunda 
sonra da mal ihracatımızın 
da motor gücü olmaya de-
vam edecektir.”

lere yer verildi:
“Sistemin, Rusya’nın ulus-

lararası transit için sınırlarını 
açmasına, yük taşıma hacim-
lerini artırmasına ve sınır 
kapılarındaki idari engelleri 
azaltması için gerekli mekaniz-
maları oluşturmasına olanak 
sağlaması planlanmaktadır.

Gelecekte, Rusya üzerin-
den Asya ile Avrupa arasında 
en hızlı transit geçiş güzerga-
hı kullanılarak bir “yeşil kori-
dor” oluşturulması amaçlan-
maktadır.

Bu sistemin temel amacı, 
kargo teslimatının hızı ve gü-
venliği ile yükün konumu ve 
güvenliği hakkında bilgilerin 
güvenilirliğinin sağlanmasıdır.

Malların taşınması için 
kurulan izleme sistemi, ilk 

şunları söyledi: “Habur sınır 
kapısı korona virüs tehlikesi 
nedeniyle 29 Şubat tarihin-
de giriş ve çıkışa kapatıldı, 
ancak 1 Mart 2020’den iti-
baren Irak’a yapılan ihracat, 
Irak- Türkiye sınırında oluş-
turulan tampon bölgeden 

Rusya Transit Taşımaları Zaptı Rapta Alıyor

İhracat İçin Moral Bozmaya Gerek Yok 

Sinoz’dan Kargo Şirketi Yatırımı

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu

E-TİCARETTE artan ta-
lep firmalara kargo şirketi 
kurduruyor. Korona etki-
siyle artan hijyen ihtiyacı, 
özellikle bu alanda faaliyet 
gösteren şirketlerine-ticaret 
sitelerine olan talebi artırı-
yor. Bu alanda faaliyet gös-
teren firmalardan biri olan 
Sinoz da artan talepleri kar-
şılamak adına kendi kargo 
şirketini kurdu.

Yerli kozmetik markası 
Sinoz, 2008 yılından bu ya-
na e-ticaret alanında aktif 
rol oynuyor. Yaklaşık bir ay-

dır devam eden İstanbul içi 
pilot uygulamalarında etki-
li ve hızlı teslimatlar sağla-

yan Sinoz, tüm Türkiye için 
alt yapı çalışmalarına başla-
dı. Sinoz Kozmetik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yasin 
Çörekci, kurumsal kargo 
şirketi yatırımı ile ilgili ola-
rak; “E-ticaret alanında fa-
aliyet gösteren şirketlerin 
olmazsa olmaz iş birliği en 
çok kargo şirketleri ile ger-
çekleşiyor. Pandemi süreci 
ile artan e-ticaret faaliyet-
lerine mevcut üçüncü parti 
kargo şirketleri yetişmekte 
zorlanabiliyordu.” diyerek 
şunları söyledi:

“Önce pilot uygulama ola-
rak İstanbul’da başladığımız 
gönderimleri alt yapı çalış-
malarımızı da tamamlaya-
rak tüm Türkiye’ye yönelik 
gerçekleştireceğiz. Sürecin 
tüm e-ticaret şirketleri için 
gerekliliğini içinde bulun-
duğumuz dönemde bir kez 
daha gördük ve yatırımı hız-
landırdık. Hızlı ve hijyenik 
paketleme ağımızı hali hazır-
da kurmuştuk, şimdi de tes-
limatta aktif rol üstlenerek 
müşteri aidiyetliğimizi geliş-
tireceğimize inanıyoruz” 

Yeni yatırımın başlıca 
sebepleri arasında yaşanan 
yoğun teslimat süreçleri ve 
üçüncü parti kurumların bu 
teslimatlara yetişmedeki rol-
leri olduğunu da vurgulayan 
Çörekci, “İç yapılanmamızı 

genişleterek yeni yatırım ile 
birlikte tüm operasyon sü-
reçlerini titizlikle yürütece-
ğimize eminiz. Kendi kargo 
şirketimizle e-ticaret alanın-
daki aktif rolümüzü de güç-
lendireceğiz” dedi.

Sinoz Kozmetik Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasin Çörekci



+90 212 212 79 20 pazarlama@soo.com.tr www.soo.com.tr

‘’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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Birliği (IATA) hava yolu şir-
ketlerinin Covid-19 pande-
misi kaynaklı zararını küre-
sel ölçekte 314 milyar dolar 
olarak öngörüyor. IATA’nın 
Nisan 2020 Araştırmasına 
göre sektör temsilcilerinin 
yüzde 86’sı 6 aydan önce 
toparlanma öngörmüyor. 

VERGİ denetim ve da-
nışmanlık hizmeti veren 
KPMG Türkiye, koronavirüs 
salgınının lojistik sektörüne 
etkilerini değerlendirdi. 

Tüm dünyada hava, ka-
ra ve deniz yolu trafiğinin 
durmasıyla yolcu taşımacılı-
ğının kilitlendiğini belirten 
KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner, 
en büyük gelir kaybını hava 
yolu şirketlerinin yaşadığını 

söyledi. Öner, “IATA hava 
yolu şirketlerinin Covid-19 
kaynaklı küresel zararını 314 
milyar dolar olarak öngörü-
yor” dedi.

KPMG Türkiye Taşıma-
cılık Sektör Lideri Yavuz 
Öner, “Covid-19 salgınının 
küresel makroekonomik 
çöküşe doğru yol almasının 
ana sebeplerinden biri, kü-
resel tedarik zinciri ağının 
bozulması oldu. Dünyanın 
hammadde fabrikası olarak 
kabul edilen Çin’deki faa-
liyetlerin durması küresel 
ticaret hacminden başlaya-
rak hemen her ekonominin 
kılcal damarlarına kadar 
etki etti. Dünyada pek çok 
ülkenin kara, hava ve deniz 
yolu yolcu trafiğini askıya 
almasıyla en güçlü darbeyi 
hava yolu şirketlerinin aldı.” 
diyerek şunları söyledi:  “U-
luslararası Hava Taşımacılığı 

Denizde zor yıl
KPMG Türkiye’nin de-

ğerlendirmesine göre Covid-
19’un etkisi deniz yolu ta-
şımacılığını da benzer bir 
yükle karşı karşıya bıraktı. 
Dünya ticaretine ilişkin ol-
dukça önemli bir gösterge 
olan Baltık Kuru Yük En-

deksi, Covid-19’un kuru yük 
taşımacılığa ilişkin talebi ya-
vaşlatmasıyla birlikte bu yıl 
Mart ayında son dört yılın 
en düşük seviyesini kaydetti. 
Nisan ayı itibarıyla ise bazı 
şirketlerin yeniden faaliyete 
geçişiyle birlikte endeks bir 
nebze toparlanma gösterse 
de anlamlı bir toparlanma 
kaydedemedi. Öner, “Ulus-
lararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, Covid-19 
nedeniyle küresel gemicilik 
sektörü için önümüzdeki 12-
18 aylık dönemdeki görünü-
mü durağandan negatife çe-
virmişti. Zayıflayan üretim ve 
ticaret faaliyetlerine paralel 
olarak konteyner ve kuru yük 
gemiciliği için ciddi düşüş 
gösteren talep, küresel ölçek-
teki gemicilik şirketlerinin 
2020 yılı faiz, amortisman 
ve vergi öncesi karlarını aşağı 
çekecektir” diye konuştu.

Üstelik bu sürecin uzaması 
hava yolu şirketlerin üzerle-
rindeki yükün daha da ağır-
laşması anlamına geliyor. 
ABD hava yolu şirketleri-
nin, hükümet destekleri için 
SOS taleplerini dile getir-
mesinin altında yatan temel 
sebep tam olarak bu.”

Havacılıkta Küresel Zarar 314 Milyar Dolar

KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner

TAV ve VPE Capital’in 
oluşturduğu konsorsiyum, 
Almatı Havalimanı’nı tüm 
işletmeleriyle birlikte 415 
milyon dolar karşılığında 
satın almak üzere anlaştı. 

TAV’ın satın alma işle-
mini yapan konsorsiyum-
daki payı yüzde 75’ten az 
olmayacak şekilde bir yapı 
oluşturuldu. Ülkenin gü-
neydoğusunda bulunan 
Almatı, modern İpek Yolu 
olarak tabir edilen ”Kuşak 
ve Yol” projesinin önemli 
bir merkezinde yer alıyor. 
Ülkenin toplam yolcu tra-
fiğinin yarısı ve kargo tra-
fiğinin yüzde 68’i Almatı 
Havalimanı’ndan geçiyor.

TAV Havalimanları 
İcra Kurulu Başkanı Sa-
ni Şener; “Asya ve Avru-
pa arasındaki ana tran-
sit merkezlerinden biri 
olan Kazakistan’ın Almatı 
Havalimanı’nı satın alarak 
havalimanları grubumu-
za eklemekten mutluluk 
duyuyoruz. Almatı, Asya 
ve özellikle de Çin’den 
Avrupa ve Afrika’ya doğ-
ru havadan kurulan ‘İpek 
Yolu’nun önemli durakla-
rından biri. Orta Asya’nın 
coğrafi ve ekonomik ola-
rak en büyük ülkesi olan 
Kazakistan, Türkiye ile 
köklü ilişkilere ve yaklaşık 
3 milyar dolarlık ticaret 

bunu da yapıyorlar. Hükümet-
lerin, hayati tedarik hatlarının 
açık ve verimli kalmasını sağla-
maya devam etmesi gerekiyor. 
Birçok hükümet kargo trafiği-
ni kolaylaştırmak için prose-
dürlerde hız ve netlik sağlıyor, 
ancak, özellikle Afrika ve Latin 
Amerika’daki hükümet bürok-
rasisi, endüstrinin pandeminin 
ve küresel ekonominin gerekli 
kıldığı talepleri karşılamak için  
uçak temini ve konuşlandırma-
sında daha esnek hareket etme-
sini engelliyor”.

İzinlerde gecikmeler ve 
gümrüklerde tıkanmalar
Afrika ve Güney Amerika 

bölgesinde operasyonel izinle-
rin alınmasındaki gecikmele-
rin, sınır kapılarında ve güm-
rüklerdeki tıkanmaların ve 
havaalanları dahil havacılıkla 
ilgili genel altyapıdaki  yeter-
sizliğin hava kargo düzenini  
engellemeye devam ettiğini 
bildiren IATA etkili bir hava 
kargo yönetimi için tüm teda-
rik zinciri boyunca verimli bir 
çalışma sisteminin ve altyapı-
sının gerekli olduğunu vur-
guluyor.  IATA bu kapsamda 
hükümetlere yaptığı çağrıda 
“Kargo operasyonları için 
onayları hızlandırın- Acilen 
ihtiyaç duyulan tıbbi malze-
meler için gümrük işlemlerine 
hız verin- Kargoların verimli 
bir şekilde taşınması ve hare-
keti için sahada ve alanlarda 
kurulu altyapıda yeterli per-
sonel bulunmasını sağlayın” 
şeklinde isteklerini iletti.  

ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA)  
hava kargonun Nisan 2020 
itibariyle tarihinin en yüksek 
oranlı düşüşünü yaşadığını 
açıkladı. IATA verilerine gö-
re Nisan ayında küresel hava 
taşımacılığında toplam talep  
(CTK) 2019’un aynı döneme 
kıyasla yüzde  27,7 düşerken, 
uluslararası kargolardaki dü-
şüş ise yüzde 29.5’e ulaştı. 

Mevcut ton-kilometre cin-
sinden (ACTK) ölçülen kü-
resel kargo kapasitesi, Nisan 
ayında bir önceki yıla göre 
yüzde 42 azalırken, bu düşüş 
uluslararası pazarlar için yüz-
de 40.9 düzeyinde oldu. 

Kargo talebi yüksek, 
uçak sayısı az

Uluslararası hava kargoda  
göbek kapasitesi yolcu uçakla-
rının devre dışı kalmasının da 
etkisiyle  Nisan ayında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 75 gibi çok 
büyük bir azalış gösterdi. Bu 
düşüş mevcut kargo uçağı kapa-
sitelerinin genişletilmesi  saye-
sinde kapasitede yüzde  15’lik 
bir artışla kısmen dengelendi. 

Kargo uçaklarında doluluk 

oranı hizmetteki uçak sayısına 
oranla daha az kargo uçağının 
devrede olması nedeniyle Ni-
san ayında yüzde 11,5 puan 
yükseldi. Yükselişin büyük-
lüğü, çoğu yolcu uçuşunun 
durması nedeniyle karşılana-
mayan hava kargolara önemli 
bir talep olduğunu gösteriyor. 

“Küresel tedarik 
zincirine de zarar veriyor”

Hava kargodaki gelişme-
leri ve Nisan ayı rakamlarını 
değerlendiren IATA Başkanı 
Alexandre de Juniac şunları 
söyledi: “Hava kargoda keskin 
bir kapasite çöküşü var. Talep 
Nisan 2019’a göre yüzde  27,7 
azalırken,  kargo taşıyan yol-
cu uçağı operasyonlarındaki 
keskin kesintiler nedeniyle ka-
pasitedeki düşüş yüzde 42’ye 
ulaştı. Bu sonuç, daha uzun 
nakliye süreleri ve daha yüksek 
maliyetlerle gerçekleştiği için 
küresel tedarik zincirlerine za-
rar veriyor. Havayolları, özel 
charter operasyonları ve kargo 
için yolcu kabinlerinin geçici 
kullanımı da dahil olmak üzere 
mümkün olduğunca fazla kapa-
site yaratma çabası içindeler ve 

lı kaldı. Uluslararası kapasite 
azalışı ise yüzde 46.9 oldu. 

Ortadoğu bölgesi  taşıyıcı-
ları ise Nisan ayında yıllık yüz-
de  36.2 düşüş kaydetti. Mart 
ayında düşüş bu bölgede yüzde  
14.1 düzeyinde idi. Bölge mer-
kezli bazı hava kargo taşıyıcıları 
bir ölçüde kargo talebi yaratır-
ken, genel olarak tüm önemli 
güzergahlarda trafik düşüşü 
gerçekleşti. Ortadoğu bölgesin-
de uuluslararası  kargo kapasi-
tesi  yüzde  42.4 azalış gösterdi. 
Güney Amerika pazarında 

sert düşüş 
Güney  Amerikalı taşıyıcılar 

Nisan ayında kargo talebinde 
en sert düşüşü kaydetti. Ulus-
lararası kargo talebindeki dü-
şüş yıllık yüzde  38.9’e ulaştı. 
Uluslararası kargo kapasitesi i-
se yüzde  55.5 azaldı. Covid-19 
krizinin yarattığı kısıtlayıcı 
önlemlerin yanı sıra hükü-
metlerin kargo operasyonları 
ve izinleri konusundaki des-
tek eksikliği nedeniyle Güney 
Amerika merkezli havayolları 
zorlayıcı bir tablo ile karşılaştı. 

En az Afrika pazarı 
etkilendi 

Afrika merkezli  havayol-
ları, Nisan ayında Covid-19  
kaynaklı sorunlardan diğer 
bölgelere kıyasla daha az et-
kilendi. Yıllık bazda kargo 
talebindeki düşüş yüzde  20,9 
oldu. Afrika-Asya pazarı sade 
yüzde  1.0 düşüşle Nisan ayın-
da en dayanıklı rota oldu. Bu 
bölgede uluslararası kapasite 
ise yüzde  36.6 azalış gösterdi. 

Kişisel koruyucu ekipman 
ve maske hava kargonun

 en önemli yükü 
IATA verileri kapsamında 

bölgelere bakıldığında Asya-
Pasifik bölgesinde faaliyet 
gösteren  havayollarında Ni-
san ayında  uluslararası hava 
kargo talebi bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde  
28,1 azaldı.  Bununla birlikte, 
Asya-Kuzey Amerika pazarı, 
pandemiyle mücadele kapsa-
mında ihtiyaç duyulan kişisel 
koruyucu ekipmanın (KKD) 
hareketindeki artış nedeniy-
le daha az düşüş (yüzde  7,3) 
kaydetti. Bu bölgede yük ta-
şıma kapasitesi uluslararası 
kargolarda yüzde  42.5 azaldı.

Kuzey Amerikalı taşıyıcı-
lar Nisan ayında uluslararası 
talepte yıllık yüzde  20.1’lik 
bir düşüş bildirdi. Bu, tüm 
bölgeler içindeki en düşük o-
ranlı talep gerilemesi oldu. Bu 
bölgede kargoda  önemli bir 
düşüş olsa da, Nisan 2009’da 
Küresel Finansal Krizin zirve-
sinde yaşanan düşüşten daha 
az bir oranda görünüyor. 

Avrupa’da hava kargo
talebinde büyük düşüş
Avrupa bölgesinde faaliyet 

gösteren hava kargo  taşıyıcı-
ları, Nisan ayında uluslarara-
sı kargo hacimlerinde yıllık 
yüzde  33.8 düşüş kaydetti. 
Ancak, yine pandemiyle mü-
cadele kapsamında  Avrupa-
Asya pazarı kişisel koruyucu 
ekipmanın hareketindeki ar-
tış nedeniyle düşüş daha sınır-

Nisan Ayında Hava Kargo Talebi Yüzde
29.5 İle Tarihinin En Hızlı Düşüşünü Yaşadı

TAV Almatı
Havalimanı 
İçin İmzayı
Attı
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13
HAZİRAN 2020

TÜRK Hava Yolları dahil dünyada 
toplam 290 hava yolu şirketini çatısı 
altında toplayan ve küresel trafiğin 
yüzde 90’ını temsil eden IATA’nın 
verilerine göre hava yollarının dış hat 
uçuşlarında yolcu talebi ortalama 
yüzde 55.8 daralırken,  iç hat uçuş-
larında yolcu talebi yüzde 47.8,top-
lamda da yüzde 53 gerileme gösterdi. 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Bir-
liği (IATA), Mart 2020 için küresel 
yolcu trafiği sonuçlarını açıkladı ve 
yolcu talebinin, kilometre başına dü-
şen yolcu geliri cinsinden (RPK) bir 
önceki yıla göre yüzde 52.9 oranında 
düşüş gösterdiğini açıkladı. IATA bu 
düşüşün yakın tarihin en büyük düşü-
şü olduğunu ve bu tablonun  Covid-
19’un yayılmasını yavaşlatmak için 
hükümetlerin başlattığı önlem ve kı-
sıtlamaların da etkisini yansıtan  bir 
gelişme olduğunu duyurdu. 

IATA açıklamasına göre  mev-
simsellikten arındırılmış verilerle, 
küresel yolcu hacimleri en son 2006 
yılında görülen seviyelere geri dön-

dü. Mart koltuk kapasitesi (ASK) 
yüzde 36,2 düşerken, doluluk oran-
ları 21,4 puanlık azalışla ortalama 
yüzde 60,6’ya düzeyine indi. Nisan 
ayı sonuçlarında tablonun daha da 
kötüleşmesi bekleniyor. 

THY dahil dünyada toplam 290 
hava yolu şirketini çatısı altında top-
layan ve küresel trafiğin yüzde 90’ını 
temsil eden IATA’nın verilerine göre 
hava yollarının dış hat uçuşlarında 
yolcu talebi  ortalama yüzde 55.8 

daralırken,  iç hat uçuşlarında  yol-
cu talebi, Mart ayında Mart 2019’a 
kıyasla % 47,8 düşüş gösterdi. Ve iç 
hatlarda  tüm pazarlarda çift haneli 
yüzdelerle gerileme oldu, koltuk ka-
pasitesi yüzde  24.5 düştü, ortalama  
doluluk oranı da  26.0 puan düşerek 
yüzde  58.1’e geriledi.

THY’nin içinde yer aldığı Avru-
pa bölgesinde ise Mart ayında yolcu 
talebi yıllık bazda yüzde 54.3 düştü. 
Koltuk kapasitesi yüzde 42.9 azalma-

sına karşın Avrupa bölgesinde faali-
yet gösteren  hava yollarında ortala-
ma doluluk oranı yüzde 67.6 ile tüm 
bölgeler içinde en yüksek oran oldu. 

Kuzey Amerika’da bölgesinde ha-
va yolu şirketlerinin trafiği, bir yıl 
önceki Mart ayına göre% 53,7 ora-
nında azaldı. 

Güney Amerika merkezli hava-
yolları Mart ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 45,9 oranında bir 
düşüş yaşadı. 

Afrika merkezli havayollarının tra-
fiği ise Mart ayında yüzde 42,8 düştü. 

IATA Başkanı havacılık endüst-
risinin serbest düşüşte olduğunu 
ancak henüz dibe vurmadığını be-
lirterek şunları söyledi: “Endüstri 
serbest düşüşte ve henüz dibe vur-
madık. Ancak yetkililerin seyahat 
hareketliliği ve sınırların açılması 
üzerindeki kısıtlamaları hafifletme-
ye başlamaya hazır olacakları -ki bu 
yakında olur umarım - bir zaman 
gelecek. Hükümetlerin o güne ha-
zırlanmak için havacılık sektörü ile 
birlikte çalışması zorunludur.”

Hava Yollarında Yolcu Sayısı Azaldı

hacmine sahip. Bu yatırımla 
Kazakistan’ın büyüme hedef-
lerine ve iki ülke arasındaki iyi 
ilişkilere katkı sunarken, hedef 
pazarlarımız arasında yer alan 
Orta Asya pazarına da girmiş 
olduk. Atalarımızın Anadolu’ya 
göçünden önce yaşadığı top-
raklar olan ve tarihimizde çok 
önemli yer tutan bir bölge. Al-
tayve Tanrı dağlarının etekle-
rindeki bir havalimanını işleti-
yor olmanın da verdiği gururu 
yaşıyoruz. Turizm ve iş dünyası 
açısından çok önemli bir böl-
ge… Kazakistan ve Türkiye ti-
cari ve turizm ilişkilerine çok 
büyük bir katkımız olacağına i-
nanıyorum. Havalimanı yapımı 
ve işletmeciliğindeki 20 yıllık 
bilgi birikimimizi kullanarak, 
yapacağımız yatırım ve pazar-
lama faaliyetlerimizle birlikte, 
Almatı’nın potansiyelini tam 
olarak gerçekleştirmek üzere ça-
lışacağız” dedi.

Air Astana’nın ana üssü olan 
Almatı Havalimanı 2019’da 
önceki yıla göre yüzde 13 artış-
la 6,4 milyon yolcuya hizmet 
verdi. Bek Air, SCAT Airlines 
ve QazakAir de havalimanını 
üs olarak kullanıyor. Türk Hava 
Yolları ve Pegasus’un İstanbul ve 
Almatı arasında düzenli direkt 
uçuşları bulunuyor.
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kazanma potansiyeline sa-
hip bir pazar. FleetGO ola-
rak Türkiye’deki yatırımları-
mız her geçen gün artırmaya 
devam ediyoruz. Global pa-
zardaki tecrübemizi Tür-
kiye’deki müşterilerimizin 
filo yönetim ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanıyo-
ruz. Böylece sektörünün en 
büyük ve en iyi firmaları ile 
iş birliği yaparak akıllı filo 
yönetiminin yaygınlaşması-
nı sağlıyoruz. 

Taşımacılık ve lojistik en-
düstrisine özel hizmetleriniz 
nelerdir? Türkiye pazarına 
özel geliştirilen ürün ve hiz-
metler var mı?

Akıllı algoritmalarımız ve 
uygulamalarımız ile bütün 
araç tipleri ve farkı ölçekteki 
işletmeler için akıllı çözüm-
ler geliştiriyoruz. Filo yöne-
ticileri için bulut tabanlı bir 
filo yönetim platformuna 
sahibiz. Platformumuz ara-
cılığıyla gerçek zamanlı izle-
me, sıcaklık takibi, önemli 
uyarılar, bölge sınırlama, 
uzaktan araç teşhisi, uzaktan 
ve otomatik takograf verisi 
indirme gibi birçok olanak 
sunuyoruz. Kullanımı kolay 
gösterge panoları, raporlar 
ve uyarılarla müşterilerimiz 
her zaman filosunu kontrol 
altında tutabiliyor. 

FleetGO olarak müşteri-
lerimizin tüm takograf dos-
yalarının güvenli bir yasal 
arşivini tutmalarına ve çalış-
ma saatleri ihlallerini kolayca 
tespit etmelerine olanak sağ-
lıyoruz. Uzaktan Takograf 
İndirme özelliği ile .DDD 
dosyalarını araçlarından veya 
sürücü kartlarından manuel 
olarak indirmeye gerek kal-
mıyor. Tüm dosyalar, araçlar 
veya sürücüler nerede olursa 
olsun, yasal periyotlar içinde 
otomatik olarak indiriliyor. 
AB düzenlemeleri ile uyum-
lu sistemimiz sayesinde, tüm 
dijital takograf verilerinin 
otomatik olarak indirilmesi-
ni sağlayarak ihlallerden ka-
çınmayı sağlıyoruz. Böylece 
yaptırım ve para cezası riski-
ni azaltıyoruz.

HOLLANDA merkezli 
FleetGO firması, özellikle ta-
kograf ve takip sistemleri gibi 
akıllı teknolojiler ile Türk 
taşımacılık ve lojistik firma-
larına hizmet vermek üzere 
pazara giriş yaptı. Firmanın 
Türkiye Satış Geliştirme So-
rumlusu Serkan Balaban ile 
firmanın hedefleri, Türk ta-
şımacısına sunacağı yenilikçi 
çözümleri üzerine bir sohbet 
gerçekleştirdik.

FleetGO, Türkiye pazarında 
yeni olmasına rağmen arka 
planında uluslararası bili-
nirliği yüksek bir teknoloji 
şirketi ve onun know-how’ı 
yatıyor. Şirketin uluslararası 
yapısından söz eder misiniz? 

Uluslararası lojistik 
sektöründe öncü bir tek-
noloji şirketiyiz. 2010 yı-
lında Hollanda’da kurul-
duk. Almanya, İngiltere ve 
Türkiye’de yerleşik ofisleri-
miz bulunuyor. Başta lojis-
tik şirketlerinin en önemli 
ihtiyacı olan dijital takograf 
yönetimi olmak üzere, sürü-
cü ve filo performansı, araç, 
yakıt ve ısı takibi hizmetle-
rinde son teknoloji çözüm-
ler sunuyoruz. 

Avrupa’nın en hızlı bü-
yüyen 50 teknoloji şirke-
tinden biriyiz. Başarımızın 
anahtarı teknoloji altyapı-
mız. Yatırımlarımızın yüzde 
65’inden fazlasını Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz. Avrupa’da 45 
binden fazla bağlı araca 
sahip 3 bin 500’den fazla 

şirket her gün, operasyon-
larını optimize etmek ve 
maliyetlerini düşürmek için 
FleetGO’ya güveniyor. 

Türkiye’deki yapılanmanız 
ne zaman ve nasıl oluştu?

Türkiye’deki faaliyetlerimi-
ze 2019 yılı itibariyle başla-
dık. Lojistikte öncü olan bazı 
şirketlere sunduğumuz demo 
hizmetlerimizle Türkiye pa-
zarındaki ilk deneyimlerimizi 
elde ettik. Bu süreçte aldığı-
mız olumlu geri bildirimler 
ile Türkiye’deki sürecimizi 
hızlandırdık. Mart 2020 
itibariyle yapılanmamızı ta-
mamladık ve birçok firmaya 
kesintisiz hizmet sunmaya 
başladık. Müşterilerimizin 
her türlü ihtiyacınıza yanıt 
verebilmek için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz.

FleetGO‘nun Türkiye paza-
rına bakış açısı nedir?

Teknolojinin gelişimine 
paralel olarak küresel reka-
bet ortamı özellikle lojistik 
sektörünün filo yönetim 
verimliliğinin artırılmasını 
zorunlu kılıyor. Türkiye bu 
bağlamda büyük bir ivme 

FleetGO Türkiye’nin 2020 
yılı hedefleri nelerdir?

Türkiye’de çok hızlı bir şe-
kilde faaliyetlerimize başladık. 
2020’nin ilk yarısında ciddi 
bir marka bilinirliği elde ettik. 
Yıl içinde marka ve servisleri-
mizi tanıtıp yaygınlaştırmaya 

devam edeceğiz. Yıl sonuna 
kadar Türkiye’deki yatırımları-
mızı ve network ağımızı ciddi 
oranda artırmayı hedefliyoruz.  

FleetGO Türkiye olarak 
önümüzdeki 5 yıl içinde ne 
kadarlık bir pazar payına 
ulaşmayı hedefliyorsunuz? 

Türkiye’ye gelecek yeni ya-
tırımlar ve talep artışına bağlı 
olarak sektörün önümüzdeki 
5 yıl içerisinde yüzde 50 büyü-
mesini bekliyoruz. Filo yöne-
tim endüstrinin gelecek 5-10 
yıl içinde gerçekleştireceği ye-
niliklerin geçtiğimiz 50 yılda 
ortaya koyduğu ilerlemeler-
den çok daha büyük boyutta 
olacağını tahmin ediyoruz.

Türkiye’de hedefimiz pazar 
lideri olmak. Globalde ürün 
ve servislerimizi sürekli olarak 
geliştiriyor, yeni yatırımlar 
yapıyoruz. Gelecek planları-
mızda özellikle elektrikli hafif 
ve ağır ticari araçlara daha çok 
hizmet üretmek var. Tabii çö-
zümlerimiz de bu alandaki ih-
tiyaçlara göre gelişim göstere-
cek. Dijital takograf yönetimi 
ile ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Uzaktan takograf ve-
risi indirme çözümüz günü-
müzde dahi müşterilerimiz i-

çin birçok avantaj sağlıyor. Bu 
alana da daha çok eğiliyoruz. 
Akıllı takograf çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. 

Covid-19 pandemisinin 
damgasını vurduğu 2020 
yılı, tüm zorluklarının yanı 

sıra dijitalleşmenin her 
açıdan altının çizildiği bir 
dönem oldu. Bir teknoloji 
firması olan FleetGO’nun 
operasyonları açısından, 
bu dönemin olumlu ve o-
lumsuz yanları neler oldu? 

Pandemi sebebiyle 
ekonomi küresel olarak 

sarsıldı. Finansal olarak 
dayanma gücü veya hızla 
dijitalleşme imkanı olma-
yan pek çok markanın zor 
zamanlar yaşadığını görü-
yoruz. ‘Yeni Normal’e dö-
nerken geçirdiğimiz salgın 
dönemi, işletmelerin tekno-
lojik anlamda nelere ihti-
yaçları olduğunu belirleme-
lerinde yol gösterici oldu. 
FleetGO olarak bu dönem-
de güçlü teknolojik altyapı-
mızın avantajlarını daha iyi 
gözlemledik. 

Uzaktan izleme özelliği-
miz ile müşterilerimiz araçla-
rının ve sürücülerinin gerçek 
zamanlı konumlarını ve se-
yahat geçmişlerini rahatlıkla 
takip etti. Lastik basıncı, ya-
kıt, sıcaklık takibi özellikleri 
ile şirketler filoları üzerin-
deki hakimiyetini korumaya 
devam etti. Platformumuzun 
ilettiği anlık bildirim ve uya-
rılarla her zaman olduğu gibi 
Covid-19 sürecinde de müş-
terilerimize takip ve kontrol 
avantajı sağladık. Sürücüle-
rimiz ve müşterilerimiz te-
masta bulunmadan işlerine 
devam edebildi. FleetGO o-
larak bunu sağladığımız için 
gururluyuz.

Sahip olunan her aracı  
FleetGO Cloud içindeki 
canlı haritada tanımlıyor ve 
gösteriyoruz. Böylece müş-
terilerimiz her zaman araç-
larının veya ekipmanlarının 
nerede olduğunu biliyorlar. 
Ayrıca kalan günlük, haf-
talık ve iki haftalık sürüş 
süreleri hakkında canlı 
bilgiler veriyoruz. Müş-
terilerimiz de filolarını 
gerçek zamanlı olarak iz-
liyor, analiz ediyor ve sü-
rekli geliştiriyor.

Çevreye Duyarlı Sürüş 
çözümlerimiz ise CO2 

emisyonlarını azaltarak 
müşterilerimizin yakıt ma-
liyetlerinden tasarruf etme-
lerini ve daha çevreci bir 
şirket olmalarını sağlıyor. İş 
modelimizin temelinde yer 
alan çevreye duyarlı sürüş 
stratejisi ile uluslararası öl-
çekte verimli ve sürdürüle-
bilir bir değer yaratmak için 
çalışıyoruz.

Pazarda mevcut olan ürün 
ve hizmetlerin ötesinde ye-
nilikler getirecek bir gam 
sunacak mısınız?

Birçok şirkette araçların, 
günlük operasyonların bü-
yük bir parçası olduğunu 
görüyoruz. Taşıt teknolojisi 
endüstrisindeki deneyimle-
rimiz bize araç ve sürücüler 
hakkında temel bilgiler sağ-
lamanın, şirketlere verimlili-
ği arttırma ve maliyetleri dü-
şürme konusunda yardımcı 
olduğunu öğretti. Türkiye 
gelişime ve ivmelenmeye 
müsait bir pazar. Buradaki 
ihtiyaçları verimli bir şekilde 
karşılayabilmek için gerekli 
yenilikler için çalışıyoruz. 
Bu çalışmalar yeni bir ürün 
gamı veya özellikleri berabe-
rinde getirebilir.

FleetGO: Müşterilerimize Kullanımı Kolay, Uygun
Fiyatlı ve Etkili Bir Filo Teknolojisi Sunuyoruz

FleetGO Türkiye Satış Geliştirme Sorumlusu Serkan Balaban
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rütülen iş ve işlemlerde aksa-
ma ve gecikme meydana gel-
mediği saptanmıştır!..

Kısıtlamalar arttı
Nisan ayında 48 ülke sınır-

larını kapatmış, 17 ülke sınır 
geçişlerine kısıtlar getirmiş, 
14 ülke havaalanlarını kapat-
mış ve birçok büyük havayolu 
şirketi uçuşlarını durdurmuş-
tur. Güney Amerika başta 
olmak üzere Avrupa limanla-
rının önemli bir bölümünde 
personel değişimine ve per-
sonelin gemiden ayrılmasına 
izin verilmemiştir, gemi ve 
yük operasyonlarında kısıtla-
malar getirilmiştir.

Bu kısıtlamaların etkisi 
hemen görülmüş ve en yük-
sek yüzde 80 ile kruvaziyer-
de en düşük yüzde 19 ile sıvı 
dökmek yükte olmak üzere 
limanların hizmet verdiği 
gemi sayıları azalmıştır. Bu-
na rağmen bazı limanlar hiz-

TÜRKİYE Liman İşletme-
cileri Derneği (TÜRKLİM) 
Covid-19 salgınının Türki-
ye’deki liman faaliyetlerine 
etkileri ve çözüm yollarını 
araştırdı. Dr. Ersel Zafer Oral 
ve Dr. Soner Esmer tarafından 
yılsonuna kadar sürdürüle-
cek olan araştırmanın Mart 
ve Nisan aylarını kapsayın ilk 
iki aylık raporu yayınlandı. 39 
limanın aktif katılım sağladığı 
çalışma, 67 Türklim üyesi li-
manı kapsıyor. 

Elde edilen ilk sonuçlara 
göre anketi yanıtlayan liman-
ların tamamında uğrayan gemi 
sayılarında yüzde 5‘in üzerin-
den düşüş yaşandığı saptan-
mıştır. Limanların önemli bir 
bölümünde 6 saatten az bekle-
me oluşmuştur. “Hiç ilave bir 
bekleme oluşmadı” cevabını 
veren liman sayısı da yüzde 
38-56 gibi azımsanmayacak 
oranda yüksektir. 

‘Depoculuk faaliyetleri li-
manların temel fonksiyonları 
içerisinde yer almaktadır.’ gö-
rüşünden hareketle bu faali-
yetleri de irdelen çalışmaya 
göre yüzde 60’ı aşan bir ço-
ğunluk tarafından, Mart ayın-
da limanlar içindeki depo/
antrepo faaliyetlerinin olağan 
seyrettiğini belirtmiştir. 

Ankete katılan limanların 
çoğunda istihdamın olağan 
seyrettiği ifade edilmiştir. 
Kamyon şoförlerinin çalışma 
koşulları nedeniyle istihdam 
açısından en az etkilenen ke-
sim karayolu lojistik firma-
ları olmuştur. Dönüşümlü 
çalışan, saha ve ofis işlemle-
rini kritik sayıda personel ile 
yürüten Liman Başkanlığı ve 
gümrük hizmetleri istihdam 
açısından en yüksek oranda 
etkilense de Mart ayı itibarı 
ile liman faaliyetlerinde bir 
olumsuzluk yaşanmamış, yü-

TÜRKİYE’NİN önde ge-
len limanlarının yükleme ve 
boşaltma organizasyonlarını 
üstlenen Kılıç Grup, bu alan-
da öne çıktı. Kılıç Grup’a ait 
350 adet çekici, 200 adet ru-
lo, sac, dökme yük taşımaya 
uygun damper ve konteyner 
(20’ 40’ 45’) taşımasına uy-
gun römorkları bulunuyor. 

Uluslararası deniz, kara, 
hava, liman operasyonu, kon-
teyner iç dolum ve boşaltım 

hizmetleri ve depolama ile 
multimodal lojistik hizmeti ve-
ren Kılıç Grup, liman operas-
yonları, lojistik depo hizmeti, 
yurtiçi lojistik, yurtdışı lojistik, 
akaryakıt ve catering alanın-
da Dilovası Genel Müdürlük, 
İstanbul ve Hatay şubeleri ile 
faaliyetine devam ediyor. 

2020 yılında hedeflerini 
yakalamak için hizmet çeşit-
liliğini arttırmaya devam ede-
ceklerini belirten Yönetim 

Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç; 
“Covid-19 krizinden olum-
suz etkilenecek sektörlerin 
başında taşımacılığın geldiği-
ni, Kılıç Grup olarak, ekono-
mik ve kültürel anlamda yeni 
bir dünya düzeni kurulurken 
ilk iş olarak tedarik zincirle-
rini çeşitlendirmeye gittikle-
rini, bu ve benzeri olası deği-
şimleri göz önüne alarak hızla 
adaptasyon çalışmalarına baş-
ladıklarını vurguladı.”

Kılıç; “Liman taşımacılı-
ğında Türkiye’de bir ilk olan, 
250 bin kg damperli ve düz 
taşıma kapasiteli iş makine-
leri ile liman içi operasyon-
larda günlük toplam 46 bin 
ton hurda ve rulo sac sevkiyat 
kapasitesi ve 8 saatli koperas-
yonda 15 bin ton hurda taşı-
ma kapasitesine sahibiz” dedi.

dahil limanlarının etkilenme-
diğini belirten de çoğunlukta. 

Depolar doldu
Nisan ayında depolanan ü-

rünlerde artışlar olduğu ve de-
polama kapasitelerinin yeter-
siz kaldığına yönelik beyanda 
bulunan limanlar görüldü. Li-
manlara gelen yüklerde en çok 
artış tıbbi ve medikal ürünler-
de yaşandı. Paketlenmiş gıda 
ürünleri ve kuru dökme yükte 
ise azalış bildirildi. 

Araştırmaya göre Nisan 
ayında da kamyon şoförleri 
istihdamı olağan seyrederken, 
özellikle mavi yakalı liman 
çalışanlarında azalma olduğu 
ve bunun, taşeron liman çalı-
şanlarında yoğunlaştığını da 
belirtmekte yarar var.  

Veri toplanan iki aylık süre 
için sonuçlar karşılaştırıldı-
ğında limanlara uğrak yapan 
gemi sayısındaki azalma açı-
sından en dikkat çekici deği-
şiklik konteyner gemilerinde 
olmuştur. Mart ayında kon-
teyner gemilerinde azalma 
olduğunu beyan eden liman 
oranı yüzde 8 iken Nisan 
ayında söz konusu oran yüzde 
50’ye çıkmıştır. 

Alınan önlemler üretimi 
düşürmüş, ticari faaliyetleri 
azaltmış, sınır geçişlerini kı-
sıtlamıştır. Ticari faaliyetler-
deki değişimlerin limanlara 
yansıması en az 3 ay gecikmeli 
olarak gerçekleşmektedir. Ra-
kamları da elbette bu açıdan 
değerlendirmekte yarar vardır.

met verdikleri gemi tiplerine 
göre yüzde 50 gibi oranlarda 
artış bildirmiştir. 

Nisan ayı itibarı ile yerel ka-
mu idareleri tarafından liman-
lara uğrak yapan gemilere, yük 
ve mürettebata getirilen kısıt-
lamalarda ciddi artışlar olmuş-
tur. Bazı gemi tiplerinde tüm 
limanlar kısıtlama bildirirken 
limanlarında hiçbir gemi için 
kısıtlama getirilmediğini bil-
diren var. 

Alınan tedbirler kapsamın-
da Nisan ayı itibarı ile liman-
lara uğrak yapan gemilerde 
ilaçlama ve dezenfeksiyon iş-
lemleri yoğun olarak uygulan-
maya başlamıştır. 

Nisan ayında da salgının-
dan 6 saati aşan gecikmeler 
olduğu bildirilse de yurtiçi ka-
rayolu taşımacılığı etkileme-
diğini ifade eden katılımcılar 
çoğunlukta bulunuyor. Yurt-
dışı bağlantılı transit taşımalar 

Türkiye Limanları 
Etki Analizi Raporuna Göre 
Önemli Olan Üç Ay Sonrası

Kılıç Grup Liman 
Operasyonlarında İddialı

DP World Yarımca Limanı Dev 
Konteyner Gemisini Ağırladı

DFDS Akdeniz İş Birimi’nden 
Sağlık Çalışanlarına Konaklama Desteği

DFDS Akdeniz İş Birimi  
Başkan Yardımcısı 

Fuat Pamukçu

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
tüm dünyada ve ülkemizde 
etkili olan yeni tip korona-
virüs (Covid-19) salgınıy-
la mücadele çerçevesinde 
7/24 çalışan Tuzla Devlet 
Hastanesi sağlık çalışan-
larına yakın mesafede bir 
otelle anlaşma sağlayarak 

konaklama desteği veriyor.
DFDS Akdeniz İş Biri-

mi Başkan Yardımcısı Fuat 
Pamukçu, DFDS Akdeniz 
İş Birimi olarak sağlık ça-
lışanlarına verdikleri ko-
naklama desteği hakkında 
şunları söyledi: “DFDS 
Akdeniz İş Birimi olarak 

ülkemizin tüm sağlık ça-
lışanlarının koronavirüs 
(Covid-19) salgınıyla bü-
yük bir özveriyle mücade-

le etmeyi sürdürdüğü bu 
hassas süreçte Tuzla Devlet 
Hastanesi sağlık çalışan-
larının yanındayız. Şirket 
olarak ülkemize ve toplu-
mumuza karşı duyduğu-
muz sorumluluk bilinciyle 
Tuzla Devlet Hastanesi 
sağlık çalışanlarına hasta-

neye yakın mesafede bulu-
nan bir otelle anlaşmamız 
kapsamında iki ay konak-
lama desteği veriyoruz. Şir-
ket olarak üzerimize düşe-
ni yapmaya çalışıyoruz. El 
birliğiyle bu zorlu sürecin 
üstesinden en iyi şekilde 
geleceğimize inanıyoruz.”

MAERSK ve MSC kontey-
ner taşımacılığı hatlarının 
bir araya gelerek oluşturdu-
ğu, 2M konsorsiyumunun 
Uzak Doğu’dan gerçekleştir-
diği seferlerine giriş yapan 19 
bin 224 konteyner kapasiteli 
MSC Tina, Yarımca’da DP 
World terminaline yanaştı.

Covid-19 pandemisi ne-
deniyle oluşan zorlu ticari 
şartlara ragmen, ülkemizin 
Uzak Doğu’yla ticaretinde ö-
nemli bir yere sahip olan 2M 
konsorsiyumu Türkiye’ye 
getirdiği gemilerin kapasite-
lerini artırma kararı aldı.

Türkiye’ye gelen en bü-
yük kapasiteye sahip 19 bin 
224 TEU’luk MSC Tina 
gemisinin, Türkiye’deki ilk 
uğrağı DP World Yarımca 

terminali oldu. Pazartesi 
akşamı DP World Yarım-
ca limanına yanaşan 398.4 
metre uzunluğundaki  MSC 
Tina, yükleme/boşaltma iş-
lemlerini bitirdikten sonra 
limandan ayrılacak.

DP World Yarımca termi-
nalinin 922 metrelik rıhtımı 
modern dizaynı ve teknolo-
jik  ekipmanları her biri 400 
metre uzunluğunda iki kon-
teyner gemisinin aynı anda 
yanaşmasına imkân veriyor. 

DP World Yarimca limanı 
son dönemde ekipman par-
kına ve demir yoluna yapmış 
olduğu yatırımlarla, Covid-
19’un Ticaret üzerindeki bas-
kısı ortadan kalktıktan sonra, 
müşterileri ile birlikte tekrar 
süratle büyümeye hazır.

DP World Yarımca’ya 
gelen MSC Tina, New 
York’taki meşhur Empire 
State Building’den 17 metre 
daha uzun, 4.5 futbol sahası 
uzunluğunda. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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bulunan sanayi tesislerine 
ulaştırıldığını dile getiren Ka-
raismailoğlu, “Bundan sonra 
yükler Asya’dan Avrupa’ya 
Marmaray’dan kesintisiz 
olarak geçecek. Yurt içinde-
ki yük trenlerimizi de artık 
Marmaray’dan geçirmeye bu 
akşamdan itibaren başlıyo-
ruz” diye konuştu.

Karaismailoğlu, demir 
yolunda 17 yıldan beri ciddi 
atılımlar yapıldığını belirte-
rek, daha önce Bakü-Tiflis-
Kars hattının açıldığını, 
geçen hafta da Karadeniz’i 

Cumhurbaşkanımızın da ta-
limatları ile bu zor dönemde 
Bakü-Tiflis-Kars hattının ka-
pasitesini artıracak çalışmala-
rı hızla tamamladık ve Türki-
ye-Gürcistan sınırına kurulan 
konteyner aktarma sistemini 
tamamlayarak faaliyete geçir-
dik” dedi.

Bakan Karaismailoğ-

G A Z İ A N T E P ’ T E N 
Çorlu’ya plastik ham mad-
de taşıyan yük treni, Bakan 
Karaismailoğlu’nun katılı-
mıyla Marmaray’dan geçişini 
tamamladı.

Marmaray’ın Söğütlü-
çeşme istasyonunda trenin 
makinist kabinine binen Ka-
raismailoğlu, Kazlıçeşme’ye 
kadar burada yolculuk yaptı.

Kazlıçeşme durağında 
basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Karaisma-
iloğlu, bu akşam tarihi bir 
ana tanıklık ettiklerini kay-

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Covid-19 tedbirleri kapsa-
mında dış ticarette talebin 
arttığı Bakü-Tiflis-Kars De-
mir Yolu (BTK) hattına ilave 
3 bin 500 ton kapasite artışı 
sağlayacak konteyner aktarma 
sistemini Türkiye Gürcistan 
sınırının Türkiye tarafından 
bulunan Canbaz İstasyonuna 
kurduklarını açıkladı. Kara-
ismailoğlu, söz konusu talep 
artışının söz konusu hattın 
önemini ortaya koyduğunun 
altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Baka-
nı Adil Karaismailoğlu, Yeni 
Tip Koronavirüs (Covid - 19) 
tedbirleri kapsamında hasta-
lığın kontrol altına alınması 
amacıyla önemli tedbirler 

dederek, yurt içi ilk yük tre-
ninin Marmaray’dan geçerek 
Çorlu’ya ulaşacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 
1200 ton ağırlığındaki trenin 
16 vagondan oluştuğunu, 32 
konteyner içinde plastik ham 
maddesi taşıdığını anlatarak, 
Anadolu’dan alınan yükün As-
ya ve Avrupa arasında kesintisiz 
bir şekilde taşınacağını bildirdi.

Anadolu’dan Tekirdağ’a 
götürülecek yüklerin da-
ha önce trenle Derince’ye, 
Derince’den feribot ve deva-
mında kara yoluyla Çorlu’da 

aldıklarını ve bu tedbirlerle 
birlikte ticaretin sürdürül-
mesi yönünde de çalışmalar 
yaptıklarını anlattı. Bu nok-
tada da güvenliğinin yüksek 
olması nedeniyle demir yolu 
taşımacılığına talebin önemli 
ölçüde arttığına işaret eden 
Bakan Karaismailoğlu, özel-
likle Orta Asya ile dış ticaret 
noktasında Bakü-Tiflis-Kars 
demir yolu hattına yönelik 
büyük talep artışı yaşandı-
ğını vurguladı. Söz konusu 
talebi karşılamak amacıyla 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da mevcut 
yüke ek günlük net 3 bin 
500 ton yükün taşınabilme-
si için çalışma başlatıldığını 
açıkladığını anımsatan Ba-
kan Karaismailoğlu, “Sayın 

yolu yatırımlarımız hızla 
ilerliyor. Biliyorsunuz Kasım 
2019’da Pekin’den kalkan 
yük trenini orta koridoru 
kullanarak Avrupa’ya geçir-
miştik. İlk yurt dışı yük taşı-
macılığını yapmıştı.”

Karaismailoğlu, Pekin’den 
Londra’ya uzanan orta kori-
dorun merkezinde bulunan 

su aktarmaları hızlandırdık. 
Böylece günlük net 3 bin 500 
tona kadar kapasiteyi da artır-
dık. Şu anda aktarma sistemi-
ni kullanan ilk trenimiz, Ka-
zakistan ve Azerbaycan’dan 
yüklenen 15 vagon 27 kon-
teyner içerisinde bin 200 ton 
maden, tarımsal ürünler ve 
ferro silikon hammaddesini 
Mersin, Derince ve Denizli’ye 
götürmek üzere yola çıkmış 
bulunuyor” diye konuştu. 

“Demir Yolu Hattında
520 bin ton yük taşındı’’
Bakü-Tiflis-Kars Demir 

Yolu Hattının Avrupa ile As-
ya arasında köprü olma özel-
liğini her geçen gün pekiş-
tirdiğinin altını çizen Bakan 
Karaismailoğlu, demir yolu 
hattından taşınan yük mik-

yeni bir rekor daha kırıldı. 03 
Mayıs 2020 tarihinde toplam 
1050 metre uzunluğa sahip, 
2400 ton ağırlık ve 50 vagon 
içerisinde 100 konteyner 
taşıyan ihraç treni Kars’tan 
Gürcistan’a doğru yola çıktı.

Mersin, Kayseri, An-
kara, İzmit, İstanbul’dan 
Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’a ihraç edilen 
makine parçalarını, otomotiv 
ürünlerini, tarım makinele-
ri, seramik ürünler ve kişisel 
bakım ürünlerini taşıyan yük 
treni bu zor günlerde ülkemi-
zin dış ticaretinin sürdürül-
mesini sağlıyor.

TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürlüğü, Covid-19 salgı-
nıyla demir yolu taşımacılı-
ğının daha da etkin hale gel-
mesiyle birlikte sadece yurt 
içinde değil, yurt dışında da 
üretimin ve ekonominin ade-

Marmaray’dan altın niteliğin-
de bir geçiş yaşandığını kay-
dederek, “Marmaray,  Asya 
ile Avrupa’yı kesintisiz olarak 
bağlayan çok önemli bir nok-
tada. Ülkemiz lojistik  merke-
zi olma yolunda hızla ilerli-
yor. Marmaray da bunun tam 
ortasında ve altın değerinde.” 
şeklinde konuştu.

tarının her geçen gün arttı-
ğını belirtti. Karaismailoğlu, 
“Demir Yolu Hattı Türkiye 
ile dost ve kardeş ülkeler 
Azerbaycan, Gürcistan, Ka-
zakistan, Türkmenistan, Öz-
bekistan, Kırgızistan, Rusya 
ve Çin arasındaki ticarette 
önemli bir rol üstlenmekte-
dir. Bu hattan bu güne kadar 
5 bin 250 konteyner içerisin-
de 240 bin ton ihraç malı, 5 
bin 300 konteyner içerisinde 
280 bin ton ithal malı veya 
Avrupa’ ya giden transit yük 
taşındı.” dedi.

Karaismailoğlu, yaşanan 
gelişmelerin Bakü-Tiflis-Kars 
Demir Yolu hattının ne kadar 
önemli bir yatırım olduğu-
nu da gözler önüne serdiğine 
dikkat çekti.

ta nefes almasını sağlıyor.
Azerbaycan, Kazakistan, 

Türkmenistan ve Özbe-
kistan’a kadar gidecek yükleri 
taşıyan trenin 82 konteyner-
den oluştuğunu vurgulayan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, İzmir, 
Adana, Mersin, Kocaeli ve 
Kütahya’da üretilen ihraç 
malzemelerini taşıyan tre-
nin 940 metre uzunluğunda 
olduğunun altını çizerek, 
şunları aktardı: “Bu tren, 
Bakü-Tiflis-Kars hattında şu 
ana kadar işletilen en uzun 
tren olma özelliğini taşıyor. 
Kars’tan hareket ederek ilk 
durağı olan Gürcistan’a doğ-
ru hareket etti. Hat üzerinde-
ki diğer ülkelerde de yükleri-
ni bırakarak 9 gün sonunda 
Özbekistan’a ulaşacak. Bu 9 
günlük süreç içerisinde tüm 
yükleri ulaştırmış olacak.”

Anadolu’ya bağlayan Sam-
sun-Sivas hattının işletmeye 
alındığını anlattı.

“Yüksek Hızlı Tren 
Yatırımlarımız Sürüyor”
Bakan Karaismailoğlu, 

yüksek hızlı tren yatırımları-
nın devam ettiğini belirterek, 
şunları söyledi: 

“Bu yıl içerisinde Ankara-
Sivas hızlı tren hattını hizme-
te almaya çalışıyoruz. Anka-
ra-İzmir hattında çalışmalar 
sürüyor. Bursa, Yenişehir, Os-
maneli, Adana, Mersin gibi 
ülkemizin her yerinde demir 

lu, Gürcistan, Azerbaycan, 
Rusya’ya ait hatların ray ge-
nişliği ile Türkiye ve Avrupa 
ülkelerinin genişliğinin farklı 
olması nedeniyle vagon aktar-
ması ya da tekerlek takımları-
nın değiştirilmesi gerektiğini 
belirterek, “Gürcistan sını-
rına kurduğumuz konteyner 
aktarma sistemi ile söz konu-

TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürlüğü, dış ticaretin Co-
vid-19 nedeniyle olumsuz 
etkilendiği süreçte yüksek 
kapasitede yük taşımacılığına 
devam ediyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde 
Bakü-Tiflis-Kars hattının 
hizmete girmesinden bugüne 
kadar en uzun ve en fazla yük 
taşıyan 950 metre uzunlu-
ğunda ve 82 konteynere sahip 
ihracat yük treninin ardından 

İlk Yurtiçi Yük Treni 
Marmaray Tüneli’nden Geçti

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattının Kapasitesi Artırıldı

Koronavirüsün Ticaretteki 
Etkisine Demir Yolu Çözümü

940 Metrelik İhracat Treni 
Orta Asya’ya Doğru Yola Çıktı

TİCARET Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Koronavirüs salgını-
nın ekonomik etkilerine kar-
şı alınan önlemlerle ilgili ola-
rak açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan, “Bakü-
Tiflis-Kars demir yolu 
hattı şu an 2 bin 500 ton 
kapasiteyle bütün ticaret 
dünyasının hizmetine açık. 
Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığımızın da koordinas-
yonuyla günlük 6 bin tona 
çıkarabilecek kapasitedeyiz. 

Ticaret Bakanlığı olarak 
toplumsal ihtiyaçların kar-
şılanması, tedarik zincirinin 
sağlanması amacıyla her türlü 
güvenlik önlemini alarak tica-
retin akışını sağlamak için üs-
tün bir gayret sarf ettiklerini 
dile getiren Pekcan, salgının 
olduğu bu dönemde dış tica-
rette demir yolunun önemine 
değinerek şunları söyledi:

“Kapıkule’den bulunan 
bir tren, yılda 35 bin 800 
vagon taşımaktadır. Bu-
nu da en kısa zamanda 50 
bin vagon kapasitesine çı-
karabilecek durumdayız. 
Çerkezköy’den de demir yo-
lu hattı vardı, günde bir kere 
çalışırdı. Bugün itibarıyla 
bunu da iki katına çıkardık, 
Bulgaristan’a gidecek yükler 
de bu hat üzerinden gidebi-
lecek durumda. Gerekmesi 
halinde Karasu-Köstence 
hattında yeni bir feribot se-
feri koyma imkanımız var. 
Bu da 400 tır kapasitesine 
kadar ulaşabilecek durum-
da.” dedi.

Demiryollarında kapa-
site artırımının mümkün 
olduğunu söyleyen Bakan 
Pekcan, “Bakü-Tiflis-Kars 
demir yolu hattı şu an 2 bin 
500 ton kapasiteyle bütün 

ticaret dünyasının hizmeti-
ne açık. Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığımızın da koor-
dinasyonuyla günlük 6 bin 
tona çıkarabilecek kapasite-
deyiz. Böyle bir talep olması 
halinde 6 bin tona çıkararak 
bu demir yolunu daha aktif 
kullanabileceğiz. Zaten bu 
dönemde demiryollarına da 
ağırlık vermemiz gerekiyor. 
İran ile sorunumuzu da Ka-
pıköy tren yoluyla çözdük. 
Kapıköy’den bizim lokomo-
tiflerimiz treni iterek götü-
rüyor. İran sınırına girince 
de İran’daki lokomotifler 
treni çekiyor. Sistemi bu şe-
kilde çalıştırıyoruz. Şu anda 
80 vagon yaklaşık 160 tır 
yükü yapıyor. Hizmete hazır 
ve bugün itibariyle 120 va-
gona 240 tıra eşit kapasiteye 
çıkaracak durumdayız.” şek-
linde konuştu.
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GLOBAL çapta 2025 yılına 
kadar 11 elektrikli araç gelişti-
recek olan KIA, 2021 yılında 
Avrupa pazarına uzun sürüş 
menzilli, kompakt SUV tasarı-
ma sahip ve hızlı şarj özellikle-
riyle donatılmış yeni bir elekt-
rikli model sunacak.

Avrupa’daki elektrikli araç 
(EV) satışlarıyla 2020 yılının 
ilk çeyreğinde rekor kıran KIA, 
elektrikliye geçiş süreciyle ilgili 
gelecek planlarını açıkladı.

Bu yılın başında, elektrikli-
ye geçiş süreci ve çeşitli ulaşım 
hizmetlerinin yanı sıra bağla-
nabilirlik ve otonom sürüş gibi 
konuları kapsayan yeni bir orta 
ve uzun vadeli strateji olan Plan 
S’i açıklayan KIA, bu kapsam-

da geleceğin ulaşım modelle-
rinde liderliği hedefliyor. KIA, 
Plan S stratejisiyle geleneksel 
araçların üretimi kapsamında 
çalışan bir iş modelinden elekt-
rikli araçları popüler hale getir-
meye odaklanan bir iş modeli-
ne geçmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araçlara olan il-
gi, Avrupa pazarında bugüne 
kadar benzeri görülmemiş so-
nuçları beraberinde getiriyor. 
2020’nin ilk çeyreğinde, Avru-
pa’daki yeni elektrikli araç satış-

ları 2019 yılının ilk çeyreğine 
göre yüzde yüzde 75 artarak 6 
bin 811 adede yükseldi. Buna 
bağlı olarak 2019’un ilk çeyre-
ğinde yüzde 2,9 olan KIA’nın 
sıfır emisyonlu araç satışlarının 
toplam Avrupa satışları içinde-
ki payı ise 2020’nin ilk çeyre-
ğinde yüzde 6,0’ya yükseldi.

KIA, 2025 yılına kadar
11 elektrikli aracı piyasaya 

sunmayı hedefliyor
KIA, liderlik hedefine 

ulaşmak için 2025 yılına ka-
dar binek araç, SUV ve MPV 
de dahil olmak üzere farklı 
araç segmentlerinde globalde 
11 elektrikli model sunmayı 
planlıyor. KIA’nın yeni nesil 
elektrikli araçlarının ilki, 2021 
yılında Avrupa’da tanıtılacak. 
Bu elektrikli araç, en güncel 
araç güç-aktarma organlarını 
ve teknolojilerini barındıracak 
şekilde özel olarak tasarlanmış 
benzersiz bir platform üzerine 

TÜRKİYE’NİN Otomobili 
Girişim Grubu (TOGG) ta-
rafından Bursa’nın Gemlik il-
çesinde üretimi yapılacak olan 
Türkiye’nin Otomobili’nin 
fabrika projesi, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’ndan Çev-
resel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) raporu olumlu şekilde 
tamamlandı. 

T.C Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan 
raporda, “Elektrikli Otomobil 
Üretim Tesisi hakkında ÇED 
Yönetmeliğinin 14. madde-

TÜRKİYE’NİN öncü oto-
motiv sanayi şirketi Otokar, 
uluslararası marka değerlen-

inşa edilecek. Söz konusu araç 
sadece binek otomobil ve SUV 
araçları harmanlayan bir kom-
pakt SUV tasarımı sunmakla 
kalmayacak, aynı zamanda 
geleceğe yönelik yenilikçi bir 
kullanıcı deneyimi de suna-
cak. Araç 500 km’nin üzerinde 
elektrikli sürüş menzili ile 20 
dakikalık hızlı şarj özelliğine 
sahip olacak.

KIA, 2021 yılında Avrupa’ya 
özel olarak geliştirilen yeni sıfır 
emisyonlu aracını pazara sun-
masının ardından globalde de 
elektrikli araçlarını sunmaya 
devam edecek. Markanın Av-
rupa satışlarında gelişmiş gü-

si gereğince Bakanlığımızca 
“Çevresel Etki Değerlendirme-
si Olumlu” Kararı verilmiştir” 
ifadesine yer verildi. 

dirme kuruluşu Brand Finance 
tarafından 2020 versiyonu ya-
yımlanan “Türkiye’nin En De-

çaktarma teknolojisi daha bü-
yük bir oran oluşturduğundan 
Avrupa’da satışa sunulan her 
yeni modelin yarı hibrit, tam 
hibrit, şarj edilebilir hibrit veya 
elektrikli olmak üzere en az bir 
elektrikli versiyonu olacak.

Avrupalı sürücüler için
yeni bir deneyim

KIA, ilk elektrikli araç lans-
manından sonra, 2022 yılından 
itibaren, kendi elektrikli araç 
tasarımına sahip, günlük hayatı 
kolaylaştıran ve farklı bir kulla-
nıcı deneyimi sunan yeni sıfır 
emisyonlu araçlar tanıtacak.

Kia ayrıca, yeni elektrikli 
araçlarının büyük bölümünü 

Yılda 175 bin adet üretim 
kapasitesi ile kurulacak olan 
fabrika, toplam 22 milyar TL 
yatırım ile hayata geçirilecek. 

ğerli Markaları - Turkey 100” 
raporunda bu yıl da yerini aldı. 
2019 yılında 47’nci sırada yer 
alan Otokar, bu yıl 12 sıra yük-
selerek 35’inci sırada yer aldı. 
Geçtiğimiz yıl 66 milyon dolar 
olarak açıklanan marka değe-
ri bu yıl yüzde 140 oranında 
artışla 159 milyon dolar olan 
Otokar, değeri en yüksek artış 
gösteren marka oldu.

çeşitli araç segmentlerindeki 
müşterilerin gereksinimlerine 
ve bütçelerine uygun şarj özel-
likleriyle donatacak. KIA’nın 
elektrikli araçları 400V veya 
800V şarj kapasitesine sahip 
olacak ve model bazında fark-
lı kullanıcı gereksinimlerine 
uygun hızlı veya kolay şarj ola-
naklarıyla sunulacak.

Plan S ile geleceğe yönelik 
temellerini atan KIA, 2026 
yılına kadar yılda 500 bin adet 
elektrikli araç satışına ulaşmayı 
hedefliyor ve bu süre içerisinde 
Avrupa’da tamamen elektrikli 
araç satışlarını yüzde 20’nin 
üzerine çıkmasını öngörüyor.

Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin 
kişiye istihdam sağlayacak olan 
fabrika tamamlanıp üretime 
geçtiğinde Avrupa’nın ilk gele-
neksel olmayan (bünyesinde iç-
ten yanmalı araçlar üretmeyen) 
elektrikli araç üreticisi olacak.

Doğuştan yüzde yüz e-
lektrikli C Segmentinde bir 
SUV’la başlayacak olan fabri-
kadaki üretim takip eden yıl-
larda tamamı doğuştan yüzde 
yüz elektrikli C Sedan, C Hatc-
hback, B SUV ve C MPV mo-
delleri ile devam edecek.

Türkiye otomotiv sanayiini 
yurt dışında başarılı bir şekil-
de temsil eden Otokar, ticari 
ve askeri araçta geniş ürün ga-
mı, teknolojisi, tasarım ve mü-
hendislik kabiliyeti ile global 
markalar arasındaki yerini her 
geçen yıl daha da kuvvetlen-
dirmeye devam ediyor. Şirket 
2019 yılında ihracatını yüzde 
78 arttırmıştı.

KIA Avrupa’da Elektrikli Araçlarıyla Büyüyecek

Mitsubishi Motors 
Corporation Covid-19 
Bildirgesi’ne Katıldı

Türkiye’nin Otomobili’nin Fabrikası 
‘ÇED Olumlu’ Raporunu Aldı

2020 Yılının En Çok Değer
Kazanan Markası Otokar Oldu

2020 yılının başında Plan S stratejisi 
kapsamında elektrikli araç geleceğine 
hazırlandığını açıklayan KIA, Avrupa’daki 
büyümesini de aynı stratejiyle gerçekleştirecek. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance 
tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları - Turkey 100” raporunda geçtiğimiz yıla 
göre 12 sıra yükselerek 35’inci sırada yer aldı. Marka değeri 159 milyon dolar olarak açıklanan 
Otokar, yüzde 140 oranında artışla en çok değer kazanan marka oldu.

COVID-19’UN yayılma-
sını önlemek amacıyla, özel 
sektör, kamu ve akademi 
arasında işbirliğini destekle-
mek ile mümkün olduğunu 
belirten Mitsubishi Motors 
Corporation (MMC); te-
davi edici ilaçların, aşıların, 
medikal cihaz ve enfeksiyo-
nu kontrol altına alabilecek 
ürünlerin geleneksel olma-
yan yöntemlerle geliştirilme-
si ve üretilmesi ile sağlanabi-
leceğini savunan Covid-19 
Bildirgesi’ne katıldı. 

Mitsubishi Motors, 
bu bildirge doğrultusun-
da Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) Covid-19 salgını-
nın sona erdiğini duyurana 
kadar pandemiyi durdurma-
yı amaçlayan faaliyetlere yö-
nelik olarak patent, faydalı 
model, tasarım veya telif 
gibi haklar talep etmeyecek 
veya bunlar için başvuruda 
bulunmayacak. Mitsubishi 
Motors, Covid-
19’un yayıl-
m a s ı n a 

karşı alınan önlemleri des-
teklemeyi sürdürecek.

Temsa Motorlu Araç-
lar’da, Mitsubishi Motors 
yetkili satıcı ve servislerinde 
bütün dünyayı saran Co-
vid-19 salgınına karşı Sağlık 
Bakanlığı’nın yönlendirme-
leri çerçevesinde müşterile-
rinin, yetkili satıcı ve servis 
çalışanlarının sağlığı için ön-
lem ve tedbirlerini arttırdı. 

Yetkili servis hizmetleri-
ni tüm önlemleriyle sürdü-
ren Temsa Motorlu Araç-
lar, araç kabulü esnasında 
tüm araçları ücretsiz olarak 
dezenfekte ediyor, servis 
işlemleri tamamlandıktan 
sonra yine dezenfekte ede-
rek teslimatını gerçekleşti-
riyor. Ayrıca, kabul esnasın-
daki temizlik işleminden 
sonra aracın temas nokta-
larını maskeleme kılıfları 
ile sararak sonraki işlemleri 
gerçekleştiriyor.bulunmayacak. Mitsubishi 

Motors, Covid-
19’un yayıl-
m a s ı n a 

gerçekleştiriyor.
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gi bir 
k a t ı -
lımcıya 
g e ç e -
biliyor. 

Eğitim sonunda, soru-cevap 
özelliği kullanılarak konular 
pekiştiriliyor. Bu şekilde bayi 
ağının ihtiyacı olan konular, 
sanal olarak sınıf ortamındaki 
en efektif haliyle işlenebiliyor.

DÜNYANIN önde gelen 
otomotiv ittifaklarından bi-
rinin üyeleri olarak Groupe 
Renault, Nissan Motor Co., 
Ltd. ve Mitsubishi Motors 
Corporation, üç ortak şir-
ketin işbirliğini temel alan 
İttifakın rekabetçiliğini ve 
kârlılığını artıracak yeni iş-
birliği modelinin parçası olan 
girişimleri açıkladı.

Üye şirketler, ortaklarının 
ticari gelişimlerini destekle-
mek için kendi liderlik pozis-
yonlarını ve coğrafi güçlerini 
kullanarak ortak satın alma 
gibi alanlarda mevcut İttifak 
avantajlarını geliştirecek.

İttifak’ın Operasyondan 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Renault Yönetim 
Kurulu Başkanı Jean-Domi-
nique Senard, yeni iş mode-
li hakkında şunları söyledi: 
“Otomotiv dünyasında eşsiz 
bir stratejik ve operasyonel 
ortaklık olan İttifak, sürek-
li değişen küresel otomotiv 
dünyasında bize güçlü bir re-
kabet avantajı sağlıyor. Yeni 
iş modeli, İttifak’ın her bir 
ortak şirketin varlıklarından 
ve iş kapasitesinden en iyi 
şekilde faydalanmasını ve ay-
nı zamanda faaliyetlerini bu 
şirketlerin kendi kültür ve 
geçmişlerinden gelen değer-
leri üzerine inşa etmesini sağ-
layacak. İttifak’ın üç ortağı, 
her müşterinin yararına tüm 
coğrafyalarda, tüm araç seg-
mentlerini ve teknolojilerini 
kapsarken, İttifak üyesi şir-
ketlerin rekabetçiliğini, sür-

RENAULT Trucks Yetkin-
lik Geliştirme Departmanı ta-
rafından düzenlenen Renault 
Trucks Akademi eğitimleri, 
Covid-19 pandemisi süre-
cinde dijital olarak devam 
etti. Bayi ağına yönelik su-
nulan satış ve satış sonrası 
eğitimler, interaktif Sanal 
Sınıf programı ile dijital 
araçlarla desteklendi. 
Eğitimlerin yeni forma-
tında kazandığı başarı 
sonucunda Sanal Sınıf 
uygulamasının, ilerleyen 
dönemlerde Renault Trucks 
Akademi’nin bir parçası ol-
ması kararlaştırıldı.

Renault Trucks Sanal Sınıf 
uygulaması, uzman eğitmen-
lerin katılımcıları interaktif 
şekilde eğitime dahil ettiği 

farklı yöntemlerle destekle-
niyor. Katılımcılar, sınıf or-
tamında olduğu gibi sunuma 

kalkabiliyor, bir 
çizim ya da yazı yazabiliyor. 
Diğer katılımcılara, işaretle-
yebilecekleri soru ya da anket 
çalışması yaptırılabiliyor veya 
bir video izletilebiliyor. Bir 
program ile kontrol, herhan-

Bayi Ağı Geliştirme ve Satış 
Sonrası Hizmetler Direktö-
rü Özgür Fırat; “Son bir kaç 
ayda tüm dünyada yaşanan 
pandemi süreci, yeni durum-
lara hızlı adapte olabilmenin, 
kurumsal sorumluluklarımı-
zın bilinciyle hızla değişen 
durumlarda ortak çözümler 
geliştirmenin başarıda kilit 
faktörler olduğunu gösterdi. 
Çalışma ortamları ve şekille-
ri değişiklik gösterse de yük-
sek teknolojiyi benimseyen 
iş yapımız değişmedi. Sanal 
Sınıf eğitimlerimiz, bunun 
iyi bir örneği oldu. Sanal Sı-
nıf programını, hızlı karar-
lar ve aksiyonlar ile devreye 
aldık. Böylece hem satış ve 
satış sonrası eğitimlerimizin 
kesintiye uğramamasını hem 

bugün halihazırda uygulama-
da olan mevcut sinerjilere ek 
olarak sağlanması bekleniyor.

İttifak üyelerinin referans 
bölgeleri belirlendi

İttifak aynı zamanda, dün-
yanın farklı bölgelerini “refe-
rans bölgeler” olarak konum-
landırma ilkesini benimsedi. 
Her şirket kendi ana bölgele-
rine yoğunlaşacak ve her İtti-
fak üyesinin bu bölgelerde en 
rekabetçi şirketler arasında 
yer alması ve rekabetçiliğini 
artırması amacıyla referans 
kuruluş işlevi görecek.

Bu ilke kapsamında Çin, 
Kuzey Amerika ve Japonya’da 
Nissan; Avrupa, Rusya, Güney 
Amerika ve Kuzey Afrika’da 
Renault; ASEAN ve Okyanus-
ya bölgesinde ise Mitsubishi 
Motors lider konumda olacak.

Her şirketin kendi bölge-
lerinde referans şirket olma-
sıyla, paylaşım fırsatları artırı-
larak sabit maliyet paylaşımı 
en üst düzeye çıkarılacak ve 
her bir şirketin varlıklarından 
faydalanılacak. 

Şirketlerin ürün portföyü 
güncellemeleri de lider - ta-
kipçi ilkesine göre yapılacak, 
lider ve takipçi araçlar en 
rekabetçi donanım ile üreti-
lecek. Örneğin: 2025 sonra-
sında C-SUV segmentinin ye-
nilenmesi Nissan liderliğinde 
yapılırken Avrupa’da B-SUV 
segmentinin yenilenmesine 
Renault liderlik edecek.

Latin Amerika’da B seg-
ment ürün platformları rasyo-
nel hale getirilerek, Renault ve 

de bayi çalışanlarımızın mo-
tivasyonu sağlamayı başar-
dık. Hatta bir adım ileriye 
giderek yüksek katılım ile 
yıllık hedeflerimizin üzerin-
de bir performans yakaladık. 
Bu nedenle Sanal Sınıf, ileri 
ki dönemlerde yüz yüze eği-
timler başlayacak olsa dahi, 
seyahat risklerini azaltmak 
adına eğitim sistemimizin 
bir parçası olmaya devam 
edecek” dedi.

Nissan ürünleri dört çeşitten 
yalnızca bir ürüne düşürüle-
cek. Bu platformun üretimi i-
ki tesiste hem Renault hem de 
Nissan için gerçekleştirilecek.

İttifak üyeleri Güneydoğu 
Asya ve Japonya’da, ultra mi-
ni (kei car) araçlarda olduğu 
gibi Nissan ile Mitsubishi 
Motors arasındaki işbirliği 
fırsatlarını değerlendirecek. 

Duyurulan işbirliği şema-
larına göre, İttifak modelleri-
nin yaklaşık yüzde 50’si, 2025 
yılına kadar lider takipçi stra-
tejisi altında geliştirilecek ve 
üretilecek.

Teknoloji verimliliği açı-
sından, İttifak üyeleri mevcut 
varlıklarını sermayelendirme 
devam ederken; her bir üye 
şirket, platformlar, aktarma 
aksamları ve teknolojilere ya-
pacakları yatırımları paylaş-
mayı sürdürecek. 

Bu paylaşım, aktarma ak-
samı ve platform geliştirme 
çalışmalarında verimliliğini 
kanıtlamış Renault Clio ve 
Nissan Juke için CMF-B plat-
formunun yanı sıra, Nissan 
Dayz ile Mitsubishi eKWa-
gon için kei car platformunun 
başarıyla üretilmesini sağla-
mıştı. Bunu, yakın zamanda 
CMF-C/D ve CMF-EV plat-
formları takip edecektir.

Bu yeni iş modeli, İttifak’ın, 
kökten değişen küresel oto-
motiv ortamında, üyeleri bir 
bütün olarak güçlendirmek 
için uzmanlıklarının ve reka-
bet güçlerinin çoğunu ortaya 
çıkarmasını sağlayacak.

Türkiye, dijital eğitim 
programını en etkin 

uygulayan ülkeler 
arasında yer aldı

Renault Trucks’ın ürün 
ve hizmet sunduğu tüm pa-
zarlarda uygulamaya aldığı 
dijital eğitimler, Türkiye’de 
büyük bir başarı yakaladı. E-
ğitimler ile açıklamada bulu-
nan Renault Trucks Türkiye 

dürülebilir kârlılığını ve sos-
yal ve çevresel sorumluluğunu 
artırmak için çalışacaktır.”

Üç şirketin liderleri, işbir-
liği yapacakları araçlar için 
aşağıda yer alan lider-takipçi 
programı ilkelerini kabul etti:

Platformdan üst gövdeye ka-
dar İttifak’ın standardizasyon 
stratejisini daha ileri taşımak; 

Her bir ürün segmenti 
için, lider şirketin tasarladı-
ğı ve takipçilerin ekiplerinin 
desteklediği bir ana araca (li-
der araç) ve kardeş araçlara 
odaklanmak;

Her bir markanın lider ve ta-
kipçi araçlarının, uygun olduğu 
durumlarda üretimin gruplan-
dırılması dahil olmak üzere en 
rekabetçi donanım kullanıla-
rak üretilmesini sağlamak;

Hafif ticari araçlarda lider-
takipçi ilkesinin halihazırda 
uygulandığı üretim paylaşımı-
nı temel almaya devam etmek.

Lider - takipçi stratejisinin, 
bu ilke kapsamındaki araçla-
rın model yatırım maliyetini 
yüzde 40’a kadar düşürmesi 
öngörülüyor. Bu faydaların, 

Renault Trucks Akademi Sanal 
Eğitimleri İle Hedeflerin Ötesine Geçti

Temsa’dan 
“Görüntülü
Destek Hizmeti”

Renault Nissan ve Mitsubishi 
Ortaklığında Yeni Dönem

gi bir 
k a t ı
lımcıya 
g e ç e
biliyor. 

Trucks Akademi eğitimleri, 
Covid-19 pandemisi süre-
cinde dijital olarak devam 

-
nulan satış ve satış sonrası 
eğitimler, interaktif Sanal 

dönemlerde Renault Trucks kalkabiliyor, bir 
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Renault Trucks 
Akademi, bayi ağı için 
sunulan satış ve satış 
sonrası eğitimlerini 
pandemi döneminde 
dijital platforma 
taşıdı. Yeni Sanal Sınıf 
uygulaması sayesinde 
yıllık olarak planlanan 
eğitimlerin neredeyse 
yarısı, bir ay içinde 
tamamlandı. 

TEMSA İş Makinaları, 
normal çalışma düzenine 
geçilene dek müşteri ihti-
yaçlarını kesintisiz bir şekil-
de karşılamak adına “Gö-
rüntülü Destek Hizmeti” 
uygulamasını başlattı.

Komatsu, Volvo Trucks 
ve Crown, Dieci ve Terex 
Finlay markalarının distri-
bütörlüğünü yapan Temsa İş 
Makinaları, hayata geçirdiği 
“Görüntülü Destek Hizme-
ti” uygulamasıyla sunduğu 
kesintisiz hizmeti geliştir-
meyi hedefliyor.

Temsa İş Makinaları, 
sosyal mesafe tedbiri nede-
niyle gerçekleştirilemeyen 
birebir görüşmelere çözüm 
olarak geliştirdiği “Gö-
rüntülü Destek Hizmeti” 
uygulamasıyla, telefon, bil-
gisayar, tablet gibi 
d i j i t a l 
araçlar 
a r a c ı l ı -
ğıyla yapacağı 

görüntülü görüşmelerle 
müşterilerine yardımcı ola-
bilecek. Müşterilerin, ilgili 
markaların web sayfaların-
da yer alan formları dol-
durarak destek almak iste-
dikleri zamanı, gün ve saat 
aralığı olarak belirtmeleri 
yeterli olacak. Bu talepler 
markaların ilgili satış ya 
da satış sonrası ekiplerine 
iletilecek ve ilgili ekipler de 
müşterilere dönüş yaparak 
randevuları oluşturacaklar.

Temsa İş Makinaları’nın, 
çözüm odaklı stratejisiyle 
hayata geçirdiği “Görüntülü 
Destek Hizmeti” uygula-
ması, koronavirüs tedbirleri 
tamamen kaldırılana ve ofis 
düzenine geçilene kadar de-

vam edecek.rüntülü Destek Hizmeti” 
uygulamasıyla, telefon, bil-
gisayar, tablet gibi 
d i j i t a l 

a r a c ı l ı -
ğıyla yapacağı 

vam edecek.

Renault Yönetim Kurulu 
Başkanı Jean-Dominique Senard
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Allison ve Mercedes-Benz 
İşbirliği İle 250 Adetlik İhracat
MERCEDES-BENZ ve Allison, 
Endonezya’ya tam otomatik şan-
zıman donanımlı 250’den fazla 
otobüs ihraç ediyor. 2019’un ikinci 
yarısında satış anlaşması yapılan oto-
büsler, Mayıs ayında Endonezya’da 
hizmet vermeye başlayacak. Şehir içi 
toplu taşıma, şehirlerarası ulaşım ve 
Cakarta’daki BRT metrobüs siste-
mi için sunulan Mercedes-Benz OH 
1626 otobüsler, Allison T280R™ 
tam otomatik şanzıman donanımı-
na sahip.

Geçen yılın ikinci yarısında 
250’den fazla şehir içi otobüs satışı 
ile Mercedes-Benz/Brezilya ve Al-
lison Transmission, dünyadaki en 
yüksek nüfus yoğunluğundan biri-
ne sahip ve Güneydoğu Asya’daki 
önemli ülkelerinden biri olan Endo-
nezya’daki pazar varlığını arttırdı. 
Şanzımanların yaklaşık yarısı, geçen 
Kasım ayında teslim edildi ve Mayıs 
ayında araçların faaliyete geçmesi 
bekleniyor. Allison T280R™ tam 
otomatik şanzıman donanımlı OH 
1626 modeli, Endonezya’nın baş-
kenti Cakarta’da BRT (Metrobüs) 
sistemi ve yan hatlar için en çok ter-
cih ettiği araçlardan biri. Allison T 
Serisi şanzımanlar ise şehir içi yolcu 
otobüslerine özel olarak üretiliyor. 

Mercedes-Benz Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika Satış ve İhracat 
Müdürü Alexandre Lasmar, konu 
ile ilgili açıklamasında; “Mercedes-
Benz ve Allison arasındaki iş birli-
ği, Endonezya’daki müşterilerimi-
zin talebini karşılayabilmemiz için 
esastı. Son derece olumlu sonuçlar 
aldığımız projelerimiz var. Allison 
tam otomatik şanzıman donanımı 
ile hizmete sunduğumuz otobüs-
ler, sürücü ve yolcular için ekstra 
konfor ve güvenlik, filolar içinde 
düşük bakım maliyetleri ve süreleri 
gibi mükemmel sonuçlar getiriyor” 
diye belirtiyor. 

OH 1626 otobüslerdeki retarder-
li ve altı vitesli Allison tam otoma-
tik şanzıman donanımı, aracın yakıt 
tüketimini daha da azaltmak için 
Allison’ın Fuel Sense® 2.0 teknolo-
jisine sahip. Fuel Sense 2.0, şehir içi 
toplu taşıma, atık toplama, inşaat ve 
dağıtım gibi dur-kalkın fazla olduğu 
şehir içi uygulamalar için ideal çö-
züm oluyor. 

Allison’ın yazılımında sunulan 
optimizasyonlar sayesinde yeni Fu-
elSense 2.0 teknolojisi, sonsuz sa-
yıda vites geçişi kombinasyonu için 
DynActive™ Vites Değiştirme özel-
liğine sahip. Ayrıca Fuel Sense 2.0, 

yakıt ekonomisi ve performans ara-
sındaki optimum dengeyi belirleyen 
gerçek zamanlı bir öğrenme algorit-
ması kullanıyor. 

Allison Transmission Güney 
Amerika Direktörü Evaldo Olive-
ira; “Bu, Allison için çok önemli 
bir teslimat. Son derece kalabalık 
bir ülke olan Endonezya’nın ge-
niş ve çok verimli bir toplu taşı-

ma hizmet ağı bulunuyor. Asya 
ülkelerinin toplam otobüs pazarı, 
yılda 2 bin 500 adete yaklaşıyor. 
Bu da Cakarta’da hala büyük po-
tansiyel olduğunu ve temelde pa-
zar lideri olan Mercedes-Benz / 
Brezilya ile iş birliğimiz doğrultu-
sunda pazardaki varlığımızı daha 
da arttırabileceğimizi gösteriyor” 
şeklinde açıklıyor.
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IVECO, 2020 yarış sezo-
nuna Team Hahn Racing 
ve Team Schwabentruck 
için özel olarak hazırlanan 
Iveco S-WAY R yarış kam-
yonlarının resmî tanıtımı 
ile başladı. Iveco’nun ağır 
kamyonlarının üretildiği ve 
Ar-Ge merkezinin yer aldı-
ğı Ulm’daki yarış pistinde 
gerçekleşti. Mevcut durum 
nedeniyle tanıtıma küçük 
bir grup güvenlik ve hijyen 
önlemleriyle uyumlu bir şe-
kilde katıldı.

Hahn Racing ve Schwa-
bentruck takımlarının ye-
ni yarış kamyonları, 2020 
kamyon yarışı sezonunda 
yeni Iveco S-WAY tasarım-
larıyla izlenebilir olacak.

Team Hahn Racing’den 
Jochen Hahn ve Team 

MERCEDES-BENZ, ülke-
mizin sürdürülebilir kalkın-
masının gençlerin yaratıcı 
enerjisine bağlı olduğundan 
yola çıkarak gençleri birçok 
alanda destekliyor ve onları 
geleceğe hazırlıyor. Şirket, 
uzun soluklu, sürdürülebilir 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleriyle donanımlı gençle-
rin yetişmesine katkı sağlıyor. 

Mercedes-Benz, toplumda 
kadının her alanda hak etti-
ği güce kavuşması, kadınlara 
sosyal ve ekonomik hayatta 
fırsat eşitliği tanınması hede-
fiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği) ile bir-
likte Her Kızımız Bir Yıldız 
projesini gerçekleştiriyor. 
Bu yıl 16. yılına giren Her 
Kızımız Bir Yıldız projesi, 
2004 yılında 17 ilde 200 kızı 

ANADOLU Isuzu, Garenta, 
KIA ve KNS Otomotiv, Co-
vid -19 ile mücadelede aralık-
sız çalışan sağlık personelini 
virüsten korumak amacıylaü-
rettiği entübasyon ve biyolo-

destekleyerek başladı. Bu-
gün proje kapsamında her yıl 
200’ü üniversite öğrencisi ol-
mak üzere, bin 200 Yıldız Kız 
Mercedes-Benz’den burs ala-
rak eğitimine devam ediyor. 

Proje kapsamında maddi 
desteğin yanısıra, bursiyer-
lerin kişisel ve mesleki ge-
lişimlerine de büyük önem 
veriliyor, bursiyerler yaşa-
dıkları illerde ziyaret edile-
rek kişisel gelişim eğitimleri 
veriliyor. Başarılı bursiyerler 
İstanbul’da bir hafta misafir 
ediliyor. Bursiyerlere katılım 
sertifikalı “Bilgisayar Bilim-

jik numune alma kabinlerini 
19 ildeki hastane ve sağlık 
müdürlüklerine teslim etti.

Covid-19’la mücadele kap-
samında sürecin en başından 
itibaren toplumsal fayda yara-

leri ve Kodlama” eğitimleri 
veriliyor ve online İngilizce 
kursları ile yabancı dil öğren-
melerine destek olunuyor.

Mercedes-Benz, Her Kı-
zımız Bir Yıldız desteği ile 
eğitimini başarıyla tamamla-
yan kızlara istihdam olanak-
ları da sunuyor. Hâlihazırda 
mavi yaka kadın şirket çalı-
şanlarının yüzde 20’si Yıldız 
Kızlar’dan oluşuyor. 
EML’miz Geleceğin Yıldızı 

ile meslek liselerinde 
okuyan öğrencilere
laboratuvar desteği

M e r c e d e s - B e n z , 

tacak çalışmalar gerçekleştiren 
Anadolu Isuzu, Garenta,KIA 
ve KNS Otomotiv,entübasyon 
ve biyolojik numune alma ka-
bini üretimi için işbirliği yaptı. 
Sağlık personelini salgından 
korumak amacıyla başlatılan 
proje kapsamında üretilen en-
tübasyon ve biyolojik numune 
alma kabinleri 19 ildeki hasta-
ne ve il sağlık müdürlüklerine 
teslim edildi. 

Covid -19 virüs testleri sı-
rasında sağlık personelini ve 
hastane ortamını maksimum 
seviyede korumak için üreti-
len entübasyon kabini, sağlık 

2019’ta tanıtılan Iveco S-
WAY’in fonksiyonellik ve 
konfor sağlayan kabininden 
sürtünme katsayısını yüzde 
12’ye kadar düşürerek yüz-
de 4’e kadar yakıt tasarrufu 
sağlayan optimize aerodi-
namiğine kadar tüm geliş-
miş tasarım ve mühendislik 
özelliklerini barındırıyor.

6 Kez Avrupa Kamyon 
Yarışı Şampiyonasını kaza-
nan Jochen Hahn, “Giulia” 
adını verdiği yeni kamyonu 

yon bağışı da gerçekleştirildi. 
Projenin başladığı günden 
bugüne kadar Mercedes-Benz 
Laboratuvarlarında 2 binden 
fazla öğrenci eğitim aldı; bine 
yakın öğrenci Mercedes-Benz 
bayilerinde staj yaptı, bin 600 
öğrenci mezun oldu ve bun-
ların arasından 105 öğrenci 
Mercedes-Benz bayilerinde 
işbaşı yaptı.

Mercedes-Benz’in, Star-
tUP Programı çerçevesinde 
düzenlediği “Mercedes-Benz 
StartUP” yarışması ile ye-
nilikçi, sürdürülebilir ve ya-

her kullanımın ardından daki-
kalar içinde temizleniyor, bir 
sonraki hastanın kullanımına 
hazırlanıyor. Hasta veya virüs 
şüphesi olan kişi, bu kabine 
girdiği zaman izole edilmiş de-
likleri sayesinde temas olmak-
sızın örnek alınıyor. Bu sayede 
hem sağlık çalışanı hem de 
kabine giren kişinin, virüsten 
etkilenmesi en aza indiriliyor.

Anadolu Isuzu, proje kap-
samında üretilen kabinler; İs-
tanbul, Kocaeli, Manisa, Trab-
zon, Diyarbakır,Gaziantep, 
Sivas, Denizli, Zonguldak, 
Afyon, Yalova, Bolu, Ankara,  

hakkında “Iveco S-WAY 
R - hiç abartısız - bugüne 
kadar ürettiğimiz en iyi 
ve en tarz yarış kamyonu. 
Bu “Iveco Boğası”nın ka-
biliyetlerini yarış pistinde 
görmek için sabırsızlanıyo-
rum” dedi.

Schwabentruck takımı-
nın sürücüsü Steffi Halm, 
“Renklere gelince benim 
kamyonum Jochen’inkin-
den çok daha iyi görünü-
yor” dedi.

ratıcı fikirleri destekleyen, 
topluma ve çevreye fayda 
sağlayan, hayatı kolaylaştıran 
çözümlere katkıda bulunan 
startup’lar destekleniyor. 
Mercedes-Benz, Türkiye’nin 
geleceğine duyduğu güvenle 
ülkenin dört bir yanındaki 
yenilikçi girişimleri ödüllen-
diriyor. Yarışmada en iyi üç 
startup’a verilen 150 bin TL 
para ödülüne ek olarak ilk 
10’a kalan startup’lara “Star-
tUP Boost” adlı özel bir ge-
lişim programı ve Almanya 
ziyareti hediye ediliyor. 

Çanakkale, Bayburt, Samsun, 
Isparta, Mersin ve Ordu ille-
rindeki sağlık çalışanlarının 
hizmetine sunuldu.

Schwabentruck’tan Steffi 
Halm yeni kamyonları test 
pistinde deneyimledi ve 
araçların güçlü performan-
sını gösterdi. Etkinlik aynı 
zamanda Iveco’nun Face-
book sayfasından canlı ola-
rak yayınlandı ve takımların 
sponsorları, iş arkadaşları ve 
hayranlar tanıtımı, başarıy-
la geçen 2019 sezonuna kısa 
bir bakışı ve önümüzdeki 
sezonun fragmanını izleme 
şansına sahip oldu.

Iveco S-WAY R kam-
yonlarının tanıtımı 5 aylık 
geliştirme ve testlerin sonu-
cu. Yeni yarış kamyonları 

“EML’miz Geleceğin Yıldı-
zı” projesi kapsamında, 2014 
yılından beri Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerinin 
elektromekanik laboratuvar-
larını tüm gerekli ekipman-
larla donatarak yeniliyor. 
Proje, Mercedes-Benz yetkili 
bayileri ile Milli Eğitim Ba-
kanlığı iş birliğinde yürütü-
lüyor. 2019 yılı sonuna kadar 
toplam 30 okulun laboratu-
varı yenilenerek Mercedes-
Benz Laboratuvarları (MBL) 
adını alırken her bir okula, 
üzerinde uygulamalı eğitim 
gerçekleştirilecek birer kam-

çalışanlarını hastalar operas-
yon yatağındayken gerçek-
leştirilen entübasyon operas-
yonu sırasında aerosollerden 
koruyor. Bu sayede sağlık 
çalışanı örnekleri güvenli bir 
şekilde alabiliyor. Her kul-
lanımdan sonra kabininin 
içi bir sonraki hastaya virüsün 
bulaşmasına izin vermeyecek 
şekilde dezenfekte ediliyor. 
Biyolojik örnek alma kabini 
ise, hastalardan numune alır-
ken sağlık çalışanlarının ko-
runması amacıyla kullanılıyor. 
Kabin, içinde bulunan ultra-
viyole ışık sistemi sayesinde 

Iveco Yeni S-WAY R 
Yarış Kamyonlarını Tanıttı 

Mercedes-Benz’in Gençlere Verdiği 
Destekler Aralıksız Sürdürülüyor

Anadolu Grubu’ndan Sağlık Çalışanlarına Destek

Jochen Hahn ve Steffi Halm
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Team Hahn Racing ve Team Schwabentruck’ın kullanacağı
Iveco S-WAY R yarış kamyonlarının resmî tanıtımı Iveco’nun 
Almanya Ulm’de yer alan test pistinin bulunduğu tesisinde gerçekleşti.  

Mercedes-Benz sosyal sorumluluk projeleriyle, Türkiye’nin geleceği 
olan gençleri her koşulda destekliyor ve güçlendiriyor. Şirket, 16 yıldır 
“Her Kızımız Bir Yıldız”, 6 yıldır “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projeleri 
ve 4 yıldır “StartUP” programı ile gençlere destek oluyor.  
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TIRSAN; başarılarına her gün 
bir yenisini daha eklemeye de-
vam ediyor. Tırsan; “Türkiye’nin 
Patent Haritası” raporunda, 
otomotiv teknolojileri alanında 
en fazla patent yayınlayan Top 
10 Şirket Listesi’nde 3’üncü sı-

rada yer aldı. Türkiye’de tüm 
sektörler içerisinde ise 9’uncu 
oldu. 2019 yılında 252 patent 
başvurusu bulunan Tırsan, trey-
ler sektöründen listeye giren tek 
firma oldu. 

Turkishtime’ın partner 

sponsorları arasında yer aldığı 
ve Patent Effect tarafından ha-
zırlanan 206 sayfalık raporda; 
31 Aralık 2019 tarihine kadar 
olan yerli patentlerin analiz e-
dilmesiyle firmaların, üniversi-
telerin ve bireysel buluşçuların 
liderlik tablosu ortaya çıkarıl-
dı, 15 farklı teknoloji alanında 
en değerli yerli patentler sırala-
ması oluşturuldu. 

Tırsan, 2009 yılında kur-
duğu Türkiye’nin ilk treyler 
Ar-Ge Merkezi’nde geliş-
tirdiği en geniş ürün gamı 
ile 55’den fazla ülkedeki 
müşterilerinin sektörel ihti-
yaçlarını karşılamaya devam 
ediyor. “Türkiye’nin Patent 

Haritası” raporunda tüm 
sektörler içerisinde 9. olan 
Tırsan, 2017 yılında, “En İyi 
Ar-Ge Merkezleri’nin değer-
lendirildiği 6’ncı Özel Sektör 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
Zirvesi’nde birincilik ödülü 
aldı. Taşıt Araçları Teda-
rik Sanayicileri Derneği’nin 
(TAYSAD) 2018 Patent 1’in-
cisi seçilen Tırsan; Treyler 
İnovasyon ödül tarihinde de 
bir ilke imza atarak, Treyler 
İnovasyon 2019 Ödülü “Şa-

si” kategorisinin şampiyonu 
oldu. Bünyesindeki Talson 
markası ile ‘Konsept’ katego-
risinde 3’üncü olan Tırsan, 
2018 yılında 2 kategoride 
derece yapan uluslararası tek 
üretici ve aynı zamanda ödülü 
arka arkaya kazanan dünya-
nın ilk 3 treyler üreticisinden 
biri oldu. 

2019 yılında 51 farklı Ar-
Ge projesi üzerinde çalışan 
Tırsan Ar-Ge merkezi; arala-
rında İstanbul Teknik Üni-

versitesi (İTÜ), Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (OD-
TÜ), Hacettepe Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi, Okan Üniver-
sitesi, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi, Anadolu Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, Leibniz-
Institut, Fraunhofer Institut 
(Almanya), RWTH Aachen 
Üniversitesi (Almanya), Ati-
na Teknik Üniversitesi, Türk 
- Alman Üniversitesi, TÜV 
SÜD SZA, DEKRA, EC-
TA ve TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi’nin (TÜ-
BİTAK MAM) de yer aldığı 
15’ten fazla ulusal ve uluslara-
rası üniversite, enstitü, kurum 
ve derneklerin yanı sıra sistem 
tedarikçileriyle de geliştirme 
projeleri yürütmektedir.

Tırsan Patentte Otomotivin Zirvesinde
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Tırsan; “Türkiye’nin Patent Haritası” raporunda, otomotiv teknolojileri 
alanında 3’üncü sırada yer aldı. 252 patent ile treyler sektöründen 
listeye giren tek firma olan Tırsan, Türkiye’de tüm sektörler içerisinde 
ise 9’uncu oldu.   

ROMANYA’NIN teknoloji 
şirketlerinden BSCI, Ploeşti 
şehrindeki Endüstri Parkı için-
de kullanılmak üzere bir adet 
Otonom Atak Electric siparişi 
verdi. Proje kapsamında ta-
nımlanmış bir alanda pilot ser-
vis hizmeti verecek olan Oto-
nom Atak Electric, yıl sonuna 
kadar BSCI firmasına teslim 
edilecek. Teknoloji alanında 
birçok önemli ilke imza atan 
Karsan, Romanya’ya gerçek-
leştireceği teslimatla birlikte, 8 
metre sınıfında Avrupa’da ilk 
otonom proje satışını gerçek-
leştirmiş olacak.

50 yılı aşkın süredir otomo-
tiv sanayinde Türkiye’nin tek 
bağımsız çok markalı araç üre-
ticisi konumunda yer alan Kar-
san, yine bir Türk şirketi olan 
ADASTECile gerçekleştirdiği 
işbirliği kapsamında, Seviye-4 

otonom sürüş çalışmalarına 
başladığı Atak Electric mode-
linde ilk siparişini kısa süre içe-
risinde aldı. Romanya’nın lider 
teknoloji şirketlerinden BSCI, 
ülkenin Ploeşti şehrinde yer 
alan Endüstri Parkı içinde kul-
lanılmak üzere bir adet Oto-
nom Atak Electric siparişi ver-
di. Proje kapsamında, Endüstri 
Parkı içerisinde tanımlanmış 
bir alanda pilot servis hizmeti 
verecek olan Otonom Atak E-
lectric, yıl sonuna kadar BSCI 
firmasına teslim edilecek.

Dünyayı etkisi altına alan 
Yeni Tip Koronavirüs (Co-
vid-19) salgınına rağmen Kar-
san ailesinde yenilikçi üretim 
heyecanının sürdüğüne de-
ğinen Karsan CEO’su Okan 
Baş, “Seviye-4 otonom sürüş 
özellikleri kazandırmayı he-
deflediğimiz Otonom Atak 

Electric’te, kısa süre içerisinde 
Avrupa’nın dikkatini çektik 
ve Romanya’nın önemli tek-
noloji şirketlerinden birisi 
olan BSCI’dan siparişimizi 
aldık. Bu sipariş, projeye olan 
inancımızı daha da kuvvet-
lendiriyor. Ağustos ayında 

prototipini tamamlayacağımız 
Otonom Atak Electric, gerçek 
yol koşullarına uyarlanmış ilk 
otonom sürüş özelliklerine 
sahip elektrikli otobüs ola-
cak. Ayrıca, yıl sonuna kadar 
teslim etmeyi planladığımız 
bu siparişle,8metre sınıfında 

Avrupa’da ilk otonom proje 
satışını da gerçekleştirmiş ola-
cağız. Sürdürülebilir ulaştırma 
çözümlerinde öncü yaklaşı-
mımızla çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ederken, 
tüm dünyayı etkileyen salgını 
en kısa sürede atlatarak tekrar 

sağlıklı günlere kavuşmamızı 
temenni ederim” dedi.

Karsan’ın Ar-Ge ekibi tara-
fından gerçekleştirilecek pro-
jede, Atak Electric’e Seviye-4 
Otonom sürüş özellikleri ka-
zandırılacak. Proje kapsamında, 
otonom araçlarla ilgili çalışma-
lar gerçekleştiren Türk şirketi 
ADASTEC ile işbirliği yapan 
Karsan, prototip seviyesindeki 
ilk Otonom Atak Electric aracı-
nı Ağustos ayında tamamlamayı 
planlıyor. ADASTEC tarafın-
dan geliştirilmiş olan Seviye-4 
Otonom yazılımlarının Atak 
Electric elektrik-elektronik 
mimarisine ve elektrikli araç 
yazılımlarına entegrasyonu ger-
çekleştirilerek, otonom sürüş 
özellikleri kazandırılacak olan 
Atak Electric’in test, simülas-
yon ve validasyon çalışmaları ise 
yılsonuna kadar devam edecek.

MAN Pandemi Sürecinde Eğitimi Online Sürdürüyor

Karsan Otonom Atak Electric’te İlk Siparişi Aldı

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., ülkemizi 
de etkileyen küresel Covid-19 pandemisi 
sürecinde online ve eğitim videoları ile 
çalışanlarını yeni sürece hazırladı.   

MAN Eğitim Akademisi ile 
“Geleceğin eğitimini bugün-
den veriyoruz” anlayışıyla yıl-
lar önce altyapısını oluşturdu-
ğu online ve sanal sınıf eğitim 
platformlarını daha aktif bir 
şekilde kullanmaya başlayan 
MAN, pandemi döneminde 
de çalışan, servis ve bayileri-
ne motordan, bakıma, sistem 
eğitimlerinden, yürür aksama  
kadar birçok konuda eğitim 
vermeyi sürdürdü. İnteraktif 
olarak verilen ve çalışanların 
yoğun ilgi gösterdiği eğitimle-
rin sonunda ise, anket ve kısa 
sınavlar yapılarak çalışmanın 
sağladığı katkı ölçüldü.

Ticari araçların köklü ve 

güçlü markası MAN, pan-
demi koşullarında da ça-
lışanlarına yönelik online 
eğitimlere devam ediyor. 
“We train the future- Gele-
ceğin eğitimini bugünden 
veriyoruz” anlayışıyla yıllar 
önce altyapısını oluşturduğu 

online ve sanal sınıf eğitim 
platformlarını pandemi sü-
recinde de daha da aktif ola-
rak kullanan MAN Eğitim 
Akademisi, servis-bayi ağının 
eğitimlerini bu dönemde de 
aralıksız olarak sürdürdü.

“MAN e-learning- Kendi 

kendine öğrenme portalı” ve 
canlı sanal sınıf seminer uy-
gulamaları ile tüm servis-bayi 
ağına yıllardır eğitim veren 
MAN, bu platformları aktif 
olarak kullanmanın verdiği 
tecrübe ile, pandemi sürecin-
de online eğitime hız verdi. 
Motordan, bakıma, sistem 
eğitimlerinden,yürür akasama  
kadar farklı başlıklar altında 
birçok konunun uzmanlarca 
işlendiği eğitimlerden yüzler-
ce çalışan faydalandı.
Anket ve sınavlarla eğitimin 

sağladığı fayda ölçüldü
MAN ayrıca izolasyon sü-

recinde mevcut online eğitim 
platformlarına ilave olarak, ha-

zırladığı “Kısa-video eğitim”’ 
uygulamasıyla da çalışanlarına 
uzaktan eğitim verdi. Katılım-
cıların, cep telefonları ile dahi 
kolayca ulaşıp, katılabildiği 
interaktif online eğitimlerin 
sonucunda ise, anket ve kısa 
sınavlar yapılarak, verilen eği-
timin sağladığı fayda ölçüldü. 

Sunulan online uygulamalar 
ile günümüzün popüler eğitim 
trendlerinden olan “Gamifica-
tion - Oyunlaştırma” özellik-

lerinin de eğitimlerde kulla-
nabilme imkanı yakalandığını 
belirten MAN Eğitim Aka-
demisi Yöneticisi Levent Ki-
reç, “Farklı uzmanlık alanına 
sahip çalışanlarımıza yönelik 
verdiğimiz eğitimlere, katılım 
oldukça yüksek oldu. Yoğun 
ilgi ve pozitif geri dönüşler biz-
lerde gelecekte de bu uygula-
maları artan bir ivme ile devam 
ettirme yönünde bir inisiyatif 
oluşturdu” şeklinde konuştu.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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deri koltuklar, kabin içinde 
kırmızı dikiş detaylarıyla bü-
tünlük sağlanmış. 

Motor ve şanzımanda
efsanelerden izler

Ranger Thunder’ın 2 lit-
relik Bi-Turbo EcoBlue dizel 
motoru düşük hızlarda çift 
turbo beslemeyi kullanarak 
yüksek tork gücüne ulaşmayı 
sağlarken yüksek devirler-
de ise küçük turboyu bypass 
ederek daha büyük turbodan 
gelen güçle maksimum güce 
ulaşmayı sağlıyor. Ranger’ın 
dört çekerden çekiş siste-

bu yüzeye ve sonra yüzüne 
dokunduğunda, virüs gözler, 
ağız veya burun yoluyla vü-
cuda girebiliyor. Ellerimizi 
yıkamak işte bu nedenle çok 
önemlidir. Ellerimizi temiz-
lemenin en önemli yolu, sa-
bun ve sıcak su kullanmak, 
sabun yoksa en az yüzde 70 
alkol içeren bir el dezenfek-
tanı kullanmaktan geçiyor.”

Covid -19 ile kontamine 
olmuş bir yüzeyden kay-
naklanan bulaşma riskinin 
zaman içinde azaldığını 
aktaran Dodman, virüsün 
herhangi bir yüzeyde ne ka-
dar yaşayabileceğinin henüz 
kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, virüsün ömrünün 
bulunduğu yüzeye ve koşul-

normal ev dezenfektanlarının 
Covid -19’a karşı yeterince 
etkili olduğunu belirtmiş ve 
tavsiye etmektedir” diyor.

Otomobillerin dış kısmı 
için sosyal mesafe kuralı ve 
hijyen önlemlerini en sıkı şe-
kilde uygulayan yıkama yön-
temlerinin tercih edilmesi ge-
rektiğini de ekleyen Dodman, 
“Eldiveni bir koruma şekli 
olarak görebilirsiniz. Ancak, 
bununla birlikte kirlenmiş 
bir yüzeye dokunursanız eldi-
venlerinizin hala kirlenebile-
ceğini ve daha sonra eldivenli 
el ile yüzünüze dokunduğu-
nuzda virüsün bulaşabileceği-
ni lütfen unutmayın. Otomo-
bilinizi birlikte yaşamadığınız 
kimseyle paylaşmamalısınız, 
çünkü bu uzmanların önerdi-
ği sosyal mesafe kurallarının 
dışına çıkmak olur” diyor.
“Aracınızı sık sık temizleyin 

ve araçta el dezenfektanı 
bulundurun”

Araç yüzeyinin Covid-19 i-
le kontamine olması ve bulaş-

AVRUPA çapında sadece 4 
bin 500 adet üretilerek yaz 
sonunda satışa sunulacak 
olan Ranger Thunder, SUV 
tarzı konforu, cömert yük 
taşıma özellikleriyle bir ara-
da sunuyor. 

Ford’un 2 litrelik Bi-
Turbo EcoBlue dizel moto-
ruyla donatılan araç, 213 PS 
güç ve 500 Nm torka sahip 
olarak 10 ileri otomatik şan-
zımanla 4 çeker standart ola-
rak müşterilerine sunulacak. 

2020 Uluslararası Pick 
Up Ödülü’nün sahibi de o-
lan Ford Ranger’da sunulan 
motor ve şanzıman, yumu-
şak geçişleri ve kolayca elde 
edilen performansıyla sını-
fında fark yaratıyor.

COVID-19 pandemisi ile 
birlikte gündelik hayatımızda 
hijyen ve temizliğin ne kadar 
önemli olduğu sağlık otorite-
lerince de bir kez daha ortaya 
konuldu. Günlük yaşantımız-
da kişisel hijyenin yanı sıra te-
mas ettiğimiz, kullandığımız 
gıda, eşya, teknolojik aletler 
ve otomobil gibi birçok nes-
nenin temiz olması da virüs-
lerden kaçınmak için büyük 
önem taşıyor. 

Bunun için öncelikle, mik-
ropların pek çok formda var 
olduğunu ve çevremizde her 
zaman çeşitli mikro organiz-
maların yaşadığını bilincin-
de olmamız gerekiyor.Buna 
rağmen, bu organizmaların 
küçük bir kısmının bizim için 

Siyah ve kırmızı detayların 
griyle bir araya gelerek sert ve 
ayırt edilebilir karaktere sa-
hip olan Ranger Thunder’da 
18 inçlik siyah alaşım jantlar 
kullanılmış. Koyu far içi de-
taylarının bulunduğu LED 
farlara sahip olan ve sürü-
cü ve yolcu kapılarındaki 
Thunger logolarıyla dikkat 
çeken araçta Black Mounta-
in sürgülü perde yük alanını 
koruyor. Ayrıda Thunder 
ile ilk kez yük alanında bö-
lüm ayırıcı da kullanılıyor. 
Aracın içinde de yine Ebony 

zararlı olma potansiyeli taşı-
dığını da bilmemiz önemli.
Bu yüzden temizlik yaparken 
koronavirüs gibi insan sağlı-
ğına zararlı diğer tüm bakteri 
ve virüsleri ortadan kaldırma-
ya dikkat etmeliyiz.

Covid -19 ile enfekte olan 
birinin öksürdüğünde veya 
hapşırdığında, virüsü içeren 
damlacıklar ürettiğini ve 
bu damlacıkların o kişinin 
etrafındaki bir yüzeye ula-
şabildiğini belirten Ford İn-
giltere baş tıbbi sorumlusu 
Dr. Jenny Dodman, şunla-
rı söylüyor;“Virüsü içeren 
damlacıklar, Covid-19 ile 
enfekte olan kişi tarafından 
yüzeylere kolayca ulaştırıla-
biliyor. Başka birisi elleriyle 

miyle donatılan Thunder, 
NEDC’ye göre 100 kilomet-
rede  7,8, WLTP’ye göre 9,1 
litre yakıt tüketiyor. 

Ford F-150 pick up ve 
Mustang modellerinde kulla-
nılan tork konvertörlü 10 ile-
ri şanzımanın Ranger’da kul-
lanılması ise 1 tonluk pick up 
pazarında modeli öne çıkaran 
bir özellik dikkat çekiyor. 

2019 yılında Avrupa’da 
en iyi yılını geçiren Ranger, 
52 bin 500 adetlik satış raka-
mıyla liderlik pozisyonunu 
güçlendirdi. 

lara bağlı olarak değişebile-
ceğini söylüyor. 

Ayrıca aynı aileden gelen 
virüslerle ilgili yapılan araş-
tırmalar, virüsün yüzeylerden 
bulaşma riskinin 72 saat son-
ra önemli ölçüde azaldığını 
ortaya koyuyor.

“Aracınızın içini 
temizlerken asla çamaşır 

suyu kullanmayın” 
Otomobillerin iç temizliği 

ile ilgili bilgiler veren han-
gi ürünlerin kullanılmasını 
gerektiğini de belirten Dod-
man, “Otomobillerin içini 
temizlerken asla çamaşır suyu 
veya hidrojen peroksit içeren 
ürünler kullanmamalısınız. 
Ayrıca, parlama ve parmak 
izi önleyici gibi bazı özel kap-
lamalara zarar verebilecek 
amonyak bazlı ürünlerden 
kaçınılmalıdır. Üreticiler, her 
araç için hangi ürünlerin gü-
venle kullanılabileceği konu-
sunda size gerekli bilgileri su-
narlar. İngiltere Halk Sağlığı 
Kurumu ise bu konuyla ilgili 

ma sürecinin kişiye göre fark 
göstermesi de göz önünde 
bulundurulursa otomobilini-
zi sık sık temizlemek dışın-
da, belirli bir araç temizleme 
sıklığı bulunmuyor. Arabada 
mutlaka bir el dezenfektanı 
ve torpido gözünde kolonya 
bulundurulması öneriliyor.

Ancak, Covid-19 ile en-
fekte olma ve bulaşma riskini 
en aza indirmenin yolu sosyal 
mesafeyi her zaman koru-
maktan, ellerinizi sık sık 20 
saniyeden az olmamakla bir-
likte yıkayarak, sağlık otorite-
lerini önerdiği tüm tedbirlere 
uymaktan geçiyor.

Ford Ranger Ailesi
Sınırlı Sayıda Üretilecek Olan 
Thunder İle Genişliyor

Aracınızı Hijyenik Tutmanın İpuçları

Toyota’nın Yeni Hilux Modelini Fernando Alonso Test Etti
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Avrupa pick up pazarı lideri olan Ford Ranger ailesi genişliyor. Yüksek 
standart donanıma ve daha güçlü tarza sahip olan Yeni Ford Ranger 
Thunder, hem dış hem de iç tasarımıyla dikkat çekiyor.  

Covid-19 
pandemisihepimizin 
hayatını ve yaşam 
düzenini etkilerken, 
aynı zamanda temas 
ettiğimiz noktaları 
daha temiz ve 
hijyenik hale getirme 
yolları konusunda 
da farkındalığımızı 
artırdı.   

TOYOTA Hilux’ın üretim 
öncesi yeni nesil prototipi, 
ilk olarak motorsporlarının 
efsane ismi Fernando Alonso 
tarafından test edildi.

Fernando Alonso ve 
Marc Coma, geçtiğimiz yıl 
İspanya’da 2020 Dakar Ral-
li’sine hazırlanırken rally ra-
id özelliklerine sahip Toyo-
ta GAZOO Racing Hilux’ın 
yanı sıra Yeni Hilux’ın da 

üstün özelliklerini görme 
fırsatını buldular. Alonso 
ve Coma ikilisi, dünyanın 
en zorlu motorsporları or-
ganizasyonlarından biri ola-
rak gösterilen Dakar Ralli-
si’ndeki ilk denemelerinde 
bitiş çizgisine Hilux ile ulaş-
mayı başarmıştı.

Dünyanın en çok ter-
cih edilen pick-up modeli 
Hilux’un yeni jenerasyonu, 

yeni ve güçlü 2.8 litre motoru 
ve yeni süspansiyon geometri-
si ile kalite, dayanıklılık ve gü-
venilirlik konusundaki haklı 
ününü daha ileriye taşıyor.

Yeni Hilux’ı ralli araçları 
için özel olarak tasarlanan 
etaplar ve zorlu yollarda 
test eden Fernando Alonso, 
Hilux’ın bir efsane olduğunu 
ve bu aracın her zaman vaz-
geçilmez favorisi olduğunu 

ifade ederek, “Yeni Hilux 
Toyota GAZOO Racing’in 

daha iyi otomobiller üretme 
felsefesiyle hayat buldu. Böy-

lesine zorlu şartlarda, ralli 
etaplarında yeni bir aracı test 
etmek ve limitlerine kadar 
zorlamak çok güzeldi. Yeni 
2.8 litre motor gerçekten iyi 
tepkiler veriyor ve yeni süs-
pansiyon harika hissettiriyor. 
Hilux’ı limitlerine kadar zor-
lasanız da konfordan ödün 
vermiyor. Yeni Hilux’ın ye-
nilmez olduğunu düşünüyo-
rum” dedi.
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vazgeçilmez bir sacayağı ol-
duğu perçinlenmiş olan ihra-
catımıza yönelik farkındalık 
ve TİM olarak ülkemizin her 
noktasında yürüttüğümüz 
KOBİ ihracat Seferberliği eği-
timlerimizin en net sonucu 
olarak; mayıs ayında ihracat 
ailemize 1.117 firmamızın ka-
tıldığını bildirmekten mem-
nuniyet duyuyorum. İhracata 
yeni başlayan bu firmalarımız 
mayıs ayında 83 milyon 284 
bin dolarlık ihracat gerçek-
leştirdi. Firma özelinde bakıl-
dığında, mayıs ayı içerisinde 
toplam 32.651 firmamız ihra-
cat gerçekleştirdi.”

En yüksek artış
İsviçre ve Azerbaycan ve 

Venezuala’da 
Türkiye küresel ticarette-

ki olumsuz tabloya rağmen 
mayıs ayında 31 ülkeye ih-
racatını 129,8 milyon dolar 
artırmayı başardı. Bu 31 ülke-
nin 25’inde artış yüzde 10’un, 
17’sinde ise yüzde 50’nin 
üzerinde gerçekleşti. Bu ülke-
ler arasında, geçtiğimiz yılın 
mayıs ayına göre 44,4 milyon 
dolar ihracat artışıyla İsviç-
re, 39,1 milyon dolar ihracat 
artışıyla Azerbaycan ve 15,9 
milyon dolar ihracat artışıyla 
Venezuela dikkat çekti.

Otomotiv ihracatı 
1 milyar 203 milyon dolar

Mayıs ayının lideri, 1 milyar 
203 milyon dolarlık ihracat 
ile otomotiv sektörü olurken, 
1 milyar 177 milyon dolar ih-
racat ile Kimyevi Maddeler 
sektörü ikinci, 840 milyon 203 
bin dolara ulaşan Hazırgiyim 
sektörü üçüncü oldu. Geçtiği-
miz yılın aynı ayına göre Oto-
motiv sektöründe yüzde 56,3, 
Kimyevi Maddeler sektöründe 
yüzde 39,1, Hazırgiyimde yüz-
de 48,2 oranında düşüş ger-
çekleşti. Mayıs ayının en güçlü 
performansına imza atanlar ise 
yüzde 13,4 artışla 159,6 mil-
yon dolar ihracata ulaşan Yaş 
Meyve Sebze, yüzde 7,8 artışla 
58,2 milyon dolara ulaşan Ge-
mi ve Yat sektörleri oldu.

AB’nin ihracattaki payı 
yüzde 45,4’e geriledi

Mayıs ayında ihracatçılar, 
ülkemizin bayrağını 205 ülke 

ve bölgede dalgalandırmayı 
başardı. En çok ihracat ger-
çekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 
milyon dolar ile Almanya, 
881,6 milyon dolar ile ABD 
ve 602,9 milyon dolar ile Irak 
oldu. İlk 10 ülkenin ihracatta-
ki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 
20 ülkede bu pay yüzde 67,4’e 
yükseldi. Aralarında ABD, 
Almanya, İspanya ve Irak’ın 
da yer aldığı tam 16 ülkeye 
her sektör ihracat gerçekleş-
tirmeyi başardı. En büyük 
pazar olan Avrupa Birliği’nin 
ihracattaki payı 4,53 milyar 
dolarlık bir hacim ile yüzde 
45,4 seviyesine düştü.

13 il ihracatını artırdı
İllerin ihracatına bakıl-

dığında; mayıs ayında 13 il 
ihracatını artırdı. En çok 
ihracat gerçekleştiren ilk 3 
il sırasıyla; 3 milyar 822 mil-
yon dolarla İstanbul, 626 
milyon dolarla Kocaeli ve 
589 milyon dolarla İzmir 
oldu. En dikkat çekici artış-
lar ise; yüzde 981 artışla 42 
milyon dolar ihracata imza 
atan Yalova, yüzde 460 ar-
tışla 38 milyon dolara ulaşan 
Kastamonu ve yüzde 324 ar-
tışla 7 milyon dolar ihracat 
yapan Gümüşhane’de yaşan-
dı. Yalova’da Gemi ve Yat 
sektörü ihracatını 3491 kat 
artırırken, Kastamonu’da 
Demir-Demir Dışı Metaller 
sektörü ihracatını 320 katına 
çıkarttı. Zonguldak’ta Çelik 
sektörünün ihracatını yüzde 
544, Balıkesir’de ise Elekt-
rik- Elektronik sektörünün 
ihracatını yüzde 449 artırdı-
ğı görüldü.

Miktar bazında ihracat 
yüzde 23.5 düştü

Ay boyunca 160 ülkeye ih-
racatta 2 milyar 926 milyon 
TL tutarında ihracat gerçek-
leştirildi. 4.929 firma ihracat 
işlemlerinde Türk Lirasını 
tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise 
mayısta geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 23,5 düşüşle 10,7 
milyon ton olarak gerçekleş-
ti. Son olarak, mayıs ayında 
Euro dolar paritesinin negatif 
etkisi 129 milyon 451 bin do-
lar oldu.

Toplam İhracat Mayıs Ayında
Yüzde 40.9 Düşerken Otomotivde 
Düşüş Yüzde 56.3’e Ulaştı
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şanan küresel tedarik zinci-
rinden çıkarılacak çok ders 
olduğunu söyleyen Gülle, 
şunları kaydetti: “Ülkemiz, i-
malat sanayimizin üretimdeki 
çeşitliliği ve esnekliği ile salgın 
sürecinde herhangi bir üründe 
tedarik sorunu yaşamadı, an-
cak ne yazık ki bu tarz örnek-
leri pek çok ülke, en çok ihti-
yaç duydukları anda yaşadı. 
Şoklara dayanıklı bir yapıya 
sahip olan ticaret kültürümüz 
ülkemizin her alanda küresel 
virüs salgınından en az etkile-
nen ülkelerden biri olmasın-
da büyük rol oynadı. Salgın 
sürecinde Türk ihracatçısı 
tedarikte sağladığı güven ve 
değişen koşullarda hızla aldığı 
aksiyonlarla başarılı bir sınav 
verdi. Türk ihracatçılarının 
tek çatı kuruluşu olan TİM 
olarak bizler de sadece süreci 
yakından takip etmekle kal-
madık. Tüm imkânlarımızı 
seferber ederek, ihracatta ya-
şanan her türlü sorunla doğru-
dan ilgilendik. Yeni dönemin 
getirdiği sorunların hızlıca 
çözüme kavuşturulabilme-
si adına tüm birimlerimizle 
gerek sahada, gerekse sanal-
da ışıklarımızı bir gün dahi 
söndürmeden çalıştık. Ola-
ğanüstü koşulların, fevkalade 
fırsatları barındırdığına inanı-
yoruz. Gerek salgın sürecinin 
yönetilmesi, gerekse salgın 
sonrasında ortaya çıkacak fır-
satların öngörülmesi ve değer-
lendirilmesi anlamında birçok 
farklı çalışmaya imza attık. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
olarak, dış ticarette normalin 
ötesi için hız kesmeden çalış-
maya devam edeceğiz.”

Sanal Ticaret Heyetleri 
Hindistan ve Güney Kore 

ile devam edecek
Bu süreçte Türkiye’nin ve 

ihracatın geleceği için TİM 
tarafından yürütülen eylem 
planlarına ilişkin bilgi veren 
Gülle, ülkemizde tıbbi koru-
yucu malzemede sorun yaşan-

TÜRKİYE İhracatçılar 
Meclisi (TİM), Mayıs ayı 
geçici dış ticaret verilerini 
açıklarken, sektör bazında ih-
racattaki liderliğini sürdüren 
otomotivde ihracat bu Mayıs 
ayında 2019 yılı Mayıs ayına 
kıyasla yüzde 56.3’lük büyük 
bir düşüşle karşılaştı. Mayıs 
2019’da 2 milyar 753 milyon 
dolar olan otomotiv ihracatı 
bu Mayıs’ta 1 milyar 203 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 

İlk 5 aylık rakamlara ba-
kıldığında da otomotiv ihra-
catında önemli bir gerileme 
dikkat çekiyor. 2019 yılının 
ilk beş aylık döneminde oto-
motiv ihracatı 13 milyar 124 
milyon dolar olurken, bu yı-
lın ilk beş ayında bu rakam 
yüzde 33.1’lik azalışla 8 mil-

yar 778 milyon dolar düzeyi-
ne indi. Yıllık bazda otomotiv 
ihracatı da Mayıs 2020 sonu 
itibariyle geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 14.8’lik 
düşüşle 26 milyar 241 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Bu 
rakamla otomotivin toplam 
ihracat içindeki payı yüzde 
15.8 oldu. 
İlk beş ayda toplam ihracat 

yüzde 19.7 azaldı
Türkiye İhracatçılar Mec-

lisi (TİM) tarafından açık-
lanan rakamlara göre Mayıs 
ayında ihracat, Genel Ticaret 
Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 
40,9 düşüşle 9 milyar 964 mil-
yon dolar oldu. Son 12 aylık 
ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle 
165 milyar 732 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. İlk beş ay-
lık toplam ihracat ise geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla 
(76 milyar 729 milyon dolar) 
yüzde 19.7’lik azalışla 61 mil-
yar 626 milyon dolar oldu. 

Türkiye’nin ihracatı 2020 
yılı mayıs ayında 9 milyar 
964 milyon dolar olurken 
rakamları yorumlayan  TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “Nor-
malleşme dönemi ve sonra-
sında, ihracatta beklentimiz 
‘Normalin de ötesi’. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi olarak, 
dış ticarette normalin ötesi 
için hız kesmeden çalışmaya 
devam edeceğiz. İnanıyoruz 
ki, salgının sona ermesinin 
ardından ihracatçılarımız 
yaşanan bu kaybı fazlasıyla 
telafi edecek, Türkiye’nin 
küresel ticaretin ‘güvenilir 
limanı’ olduğunun tescillen-

mesiyle yeni rekorlara imza 
atmayı kaldığı yerden sürdü-
recektir” dedi.

“Türkiye küresel ticaretin 
güvenilir limanı olacak”
Salgının etkisiyle birçok 

ülkenin ihracatının son yıl-
ların en dramatik düşüşüyle 
karşı karşıya kaldığını söy-
leyen TİM Başkanı İsmail 
Gülle, “Almanya’nın ihracatı 
mart ayında aylık bazda son 
30 yılın en sert düşüşünü ya-
şarken, Japonya’nın ihracatı 
da nisan ayında son 11 yılın 
en sert düşüşünü kaydetti. 
Elbette yaşanan bu küresel 
şokun etkisiyle, ülkemiz ih-
racatı da Mart ayının orta-
larından itibaren geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre ay-
lık bazda düşüşlerle karşı kar-
şıya kaldı. Ülkemiz daha önce 
kriz dönemlerinde ihracatta 
kaçınılmaz olarak benzer dü-
şüşler yaşamış olsa da, kayıp-
larını her zaman hızla telafi 
ederek ihracatta yeni rekor-
lara ulaşmayı başardı. Öyle ki, 
2001 krizi sonrası ülkemiz ih-
racatında 3 yıl içerisinde yüz-
de 100 artış gerçekleşti. Yine 
2008- 2009 küresel finans 
krizi sonrası ihracatımızda 
yine 3 yıl içerisinde yüzde 50 
artış gerçekleşti. Salgının ih-
raç pazarlarında yoğun olarak 
hissedildiği bir periyodu geri-
de bırakıyoruz. Normalleşme 
dönemi ve sonrasında, ihra-
catta beklentimiz ‘Normalin 
de ötesi’. İnanıyoruz ki, salgı-
nın sona ermesinin ardından 
ihracatçılarımız yaşanan bu 
kaybı fazlasıyla telafi edecek, 
Türkiye’nin küresel ticaretin 
‘güvenilir limanı’ olduğunun 
tescillenmesiyle yeni rekorla-
ra imza atmayı kaldığı yerden 
sürdürecektir” dedi.

“Türk ihracatçısı başarılı 
bir sınav verdi, normalin 

ötesinde performans”
Salgın sürecinde yerli ve 

milli üretime verilen önemin 
daha iyi anlaşılması için ya-

maması hedefiyle başlatılan 
‘ÜreTİM Seferberliğini’nde 
günlük 50 milyon maske 
üretimine ulaşıldığını, büyü-
kelçilerin katılımıyla düzen-
lenen TİM Export Talks pa-
nellerinde Covid-19 süreci ve 
sonrasında ticaretin yönünün 
çizildiğini ve DHL Express 
işbirliğiyle hedef pazarlardaki 
büyük alıcılara, ticari dernek 
temsilcilerine, basın mensup-
larına ve kanaat önderlerine 
#GoodnessFromTürkiye 
etiketiyle özel tasarım hijyen 
kitleri gönderildiğini belirtti. 
Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketi’nde ihracatçıların 49 
sorun ve talebine çözüm ge-
tirildiğini hatırlatan Gülle, 
ihracatçıların yeni taleplerini 
de TİM Sektörler Konseyi 
toplantısında Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak’a 
aktardıklarını söyledi. Gülle, 
yürütülen “Yeni Nesil Tica-
ret Diplomasisi” faaliyetleriy-
le ilgili ise şu bilgileri verdi: 
“Salgının ülkemiz ihracatına 
olumsuz etkilerini ve ih-
racatçı firmaların uğradığı 
pazar kayıplarını en aza in-
dirmek amacıyla Ticaret Ba-
kanlığımızın koordinasyonu 
ile içinde bulunduğumuz bu 
küresel değişim ve dönüşüm 
sürecinde, çağımızın getir-
diği tüm imkanları seferber 
ederek, “Yeni Nesil Ticaret 
Diplomasisi” faaliyetlerimiz 
kapsamında “Sanal Ticaret 
Heyetlerimizi” gerçekleştiri-
yoruz. Sanal heyetlerimizden 
ilkini Özbekistan, ikincisini 
ise Kenya’ya gerçekleştirdik. 
Sanal Ticaret Heyetlerimize, 
15-19 Haziran’da Hindistan, 
22-23 Haziran’da ise Güney 
Kore ile devam edeceğiz.”

Mayıs’ta 1.117 firma
ihracat ailesine katıldı

Mayıs ayı ihracatına ilişkin 
detaylara değinen TİM Baş-
kanı Gülle, şu bilgileri verdi: 
“Türkiye ekonomisinin bu-
günü ve geleceği açısından 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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GOODYEAR, Covid-19 
salgını nedeniyle içinden geç-
tiğimiz bu günlerde, temel 
ihtiyaç malzemelerinin ula-
şımında önemli rol oynayan 
kamyon şoförlerine, lojistik 
çalışanlarına, filo yöneticileri-
ne ve bu süreçte emeği geçen-
lere teşekkürlerini sunmak 
için bir sosyal medya kam-
panyası başlatıyor. Goodyear 
EMEA bölgesinde başlayan 
High Way Hero programı 
Türkiye’de ‘Yol Kahramanla-

rı’ olarak sürdürülüyor.
Kampanya kapsamında 

Goodyear, EMEA bölgesin-
deki Facebook takipçilerini 
#yolkahramanları etiketiyle 
hikayelerini paylaşmaya da-
vet ederken, lojistik sektörü 
çalışanlarının zorlu koşullar-
da gösterdikleri fedakârlık ve 

olağanüstü performansı bir kez 
daha vurguluyor.

Konu ile ilgili olarak Go-
odyear EMEA Ticari Lastik-
ler İş Birimi yöneticisi Gre-
gory Boucharlat, “Goodyear 
olarak, Covid-19 ile müca-
dele edilen günlerde, hayatın 
devamlılığını sağlayan tıbbi 

parametreler hakkında bilgiler 
yer alıyor.

Continental Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika (EMEA) Böl-
gesi Kamyon Lastikleri Yenile-
me Pazarı Müdürü Constantin 
Batsch, bu tür bir mikrosite 
için görünürde bir ihtiyaç ol-
duğunu belirtti: “Müşterileri-
mizle yaptığımız görüşmelerde 
Avrupa’nın dört bir yanından 
filo yöneticilerinin yoğun ilgi-
sini gözlemliyoruz. Vecto’nun 
sadece yeni bir kamyon alırken 
değil, aynı zamanda lastikleri 

ve gıda malzemeleri başta ol-
mak üzere temel ihtiyaç mal-
zemelerinin ulaşımında emek 
veren herkese gösterdikleri 
çaba için minnettarız. Bu 
kampanya da minnettarlığı-
mızı ifade etmenin bir yolu” 
diye konuştu.

Goodyear kampanya kap-

değiştirirken de önemli oldu-
ğunu biliyoruz. Bu nedenle, 
filo operatörlerine Vecto’nun 
işlerini nasıl etkilediğini ve 
Vecto’dan en iyi şekilde nasıl 
faydalanabilecekleri hakkında 
önemli bilgiler vermek istiyo-
ruz. Doğru lastiği bulma ve 
lastik yöntemlerinin toplam 
işletme maliyetlerine ve CO2 
emisyonlarını düşürmeye nasıl 
yardımcı olduğunu anlatmak 
istiyoruz. Kendimizi bu nokta-
da hizmet danışmanları olarak 
görüyoruz” dedi.

samında, Türkiye ve diğer 
ülkeler dahil olmak üzere, 
#yolkahramanı olarak aday 
gösterilen ilk 5 bin kişi için 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Covid-19 Dayanışma Müda-
hale Fonu’na, 2’şer Avro ba-
ğışta bulunacak.

Goodyear’dan ‘Yol Kahramanları’na Teşekkür 

Continental Vecto’yu Açıklayan 
Mikro Siteyi Yayına Aldı

Shell & Turcas’ta 
Bayrak Değişimi

Pirelli’den Dijital 
Eğitim Programı

Prometeon United 
Nations Global
Compact Üyesi Oldu
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Goodyear EMEA tarafından yürütülen “Yol Kahramanları” Programı 
kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid -19 Dayanışma Müdahale 
Fonu’na her aday önerisi için 2 Avro bağışlanıyor.  

CONTINENTAL, kamyon-
lar için Vecto (Araç Enerji 
Tüketimi Hesaplama Aracı) 
adı verilen bir simülasyon aracı 
hakkında faydalı bilgiler içeren 
bir mikrositeyi yayına aldı.

Paris Anlaşması uyarınca 
iklim değişikliğiyle mücade-
le etmek amacıyla, Avrupa 
Komisyonu 2019 yılında ye-
ni ağır vasıtalar (HDV) için 
hazırlanan ilk karbondioksit 
emisyon yönetmeliklerini (AB 
Yönetmeliği 2019/1242) yü-
rürlüğe koydu. Bu, 2019 Tem-
muz- 2020 Haziran referans 
dönemine kıyasla yeni ağır va-
sıtalardan çıkan ortalama CO2 
emisyonlarının 2025 itibariyle 
yüzde 15, 2030 itibariyle de 
yüzde 30 azalması anlamına 
geliyor. Avrupa Komisyonu, 
brüt ağırlığı 16 metrik ton üze-
rindeki 4x2 ve 6x2 kamyonlar 
için geçerli olan bu yönet-
meliğin kapsamını gelecekte 
genişletmeyi düşünüyor. Av-
rupa Komisyonu bu azaltma 
hedeflerine ulaşmak için Vec-

SON 5 yıldır Shell & Turcas CE-
O olarak görev yapan Felix Fa-
ber, Emre Turanlı’ya devrediyor.

Shell’in uluslararası görev-
lendirmeleri doğrultusunda 
Felix Faber, Avrupa ve Güney 
Afrika’dan Sorumlu Shell Te-
darik ve İkmal Genel Müdürü 
olarak atanırken, yerine 2018 
yılından bu yana Avrupa ve Gü-
ney Afrika Shell Filo Çözümle-
ri Genel Müdürü olarak görev 
yapan Emre Turanlı getirildi. 
Felix Faber, Shell & Turcas 
CEO görevine 31 Mayıs 2020 
tarihine kadar devam edecek ve 
Emre Turanlı Shell & Turcas’ın 
ilk Türk CEO’su olarak atandı-
ğı yeni görevine 1 Haziran 2020 
tarihinde başlayacak. 

to simülasyon aracını devreye 
soktu. Araçlardan çıkan CO2 
emisyonlarında lastiklerin 
önemli bir faktör olduğu gerçe-
ğinden yola çıkan Continental, 
bu aracı anlatan yeni web say-
fasında filo yöneticilerine yeni 
yönetmelik ve bunun yansı-
maları hakkında bilgi vermeyi 
amaçlıyor. 

Mikro site içerisinde Vec-
to simülasyon aracının nasıl 
çalıştığı ve ağır vasıtalar için 
tam olarak neyin hesaplan-
dığını, sektör ve toplumun 
neden şimdi hareket geçmesi 
gerektiğini anlatan bir video, 
kamyon satın alırken yakıt ve-
rimliliği ve daha fazla şeffaflığa 
odaklanmanın filo operatörle-
rinin işlerine etkisi hakkında 
bilgiler, yeni yönetmelik hak-
kında kapsamlı bilgiler, Vecto 
aracının hesaplamaları nasıl 
yaptığı, bundan hangi araçların 
etkilendiği, yakıt tüketimini ve 
filo işletme maliyetlerini azalt-
mada lastiklerin rolü ve CO2 
emisyonlarını azaltan diğer 

Kariyerine 2003 yılında 
Shell Almanya’da Finansal 
Analist olarak başlayan Emre 
Turanlı, Almanya, İngiltere ve 
Türkiye’de strateji yönetimi, 
satış ve pazarlama alanlarında 
yönetici olarak görev aldı. 2014 
yılının sonunda, Almanya, A-
vusturya ve İsviçre’yi kapsayan 
bölgenin, Perakende Pazarla-
ma Direktörü olan Turanlı, 
bu süreçte akaryakıt dışı gelir-
lerin artmasını hızlandırmanın 
yanı sıra Shell Küresel’in yeni 
enerjiler stratejisi kapsamında 
önemli yer tutan istasyonlarda 
elektrikli şarj ünitelerinin ku-
rulması, hidrojen istasyon ağı-
nın geliştirilmesi gibi yenilikçi 
yatırımlara öncülük etti. 

PROMETEON Lastik 
Grubu, Birleşmiş Milletler 
(UN) Global Kompakt üyesi 
olarak insan hakları, çevresel 
sürdürülebilirlik ve yolsuz-
lukla mücadele alanlarındaki 
on ilkeyi kabul etti. 

Endüstriyel ve ticari lastik 
odaklı Prometeon Lastik Gru-
bu, 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayımladı. Rapor-
da şirketin, dünya çapındaki 
işletmeleri sürdürülebilir ve 
sosyal olarak sorumlu politika-
lar benimsemeye ve uygulama-
ları hakkında rapor vermeye 
teşvik eden Birleşmiş Milletler 
Global Compact (UNGC) ü-
yesi olması, 2019’un en önem-
li başarılarından biri olarak 
nitelendirildi. 

Prometeon, sürdürülebi-
lir değerlerin yaratılması ve 
korunması için yönetim ka-
pasitesini iyileştirmek ama-
cıyla 166 ülkeden 10 bin 435 
şirketin üye olduğu UN Glo-
bal Compact’e katıldı. UN 
Global Compact, iş dünya-
sına gelişmiş ve yenilikçi Sür-
dürülebilirlik Performans 
Yönetimi için ilham verme 
vizyonuyla, kurumsal sosyal 
sorumluluk uygulamalarıyla 
tam uyum içinde olan lider-
lik önerileri sunuyor. Prome-
teon Lastik Grubu, on temel 
UNGC ilkesini benimse-
menin yanı sıra Birleşmiş 
Milletler’in (BM) 2030 gün-
deminde yer alan daha iyi ve 

daha sürdürülebilir bir gele-
cek yaratma amaçlı Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçları’nı 
da desteklemeye karar verdi.

Prometeon Lastik Grubu 
CEO’su Giorgio Bruno, şu 
açıklamada bulundu: “2019, 
Grubumuzun tamamı için 
çok önemli bir yıl oldu. Sade-
ce iş açısından değil, faaliyet 
gösterdiğimiz çevresel ve sos-
yal topluluğun desteklenmesi 
anlamında da önemli hedef-
lere ulaşabilmenin gururu-
nu yaşıyoruz. Ortak değer-
lerin, paydaşlarla ilişkilerin 
ve bağların oluşturulmasını 
destekleyebilecek yönetişim 
araçlarını kullanmak, ayrıca 
finansal, üretken, entelek-
tüel, insani, doğal ve sosyal 
sermayeyi geliştirmek günü-
müzde bir zorunluluk olarak 
öne çıkıyor. Prometeon Sür-
dürülebilirlik Raporumuzla 
ekosistemimizin dengesine 
saygı duyma ve uzun vadede 
başarılı kurumsal stratejiler 
geliştirme arzusunu ifade e-
den herkes için hayati öneme 
sahip bu unsurların tümüne 
genel bir bakış sunuyoruz.”

Prometeon Lastik Grubu, 
tüm iştiraklerini kapsayan Etik 
Kod ile mesleki uygulamalar 
için açık ve net kurallar tanım-
lıyor. Gerek yurt içinde gerek 
yurt dışında şirket için çalışan 
herkesin ve şirketle ticari iliş-
kisi olan tüm iş ortaklarının bu 
kurallara uyması bekleniyor. 

PIRELLI, yetkili satıcıları ve 
satış ekibi için yenilenen dijital 
eğitim paketini devreye aldı.

Pirelli’nin satış ekibi ve 
yetkili satıcıları, Nisan ayı 
itibarıyla yeni online eğitim 
oturumlarına katılabilirken 
bir yandan da Pirelli’nin tü-
keticilerle olan ilişkinin ve 
lastik konusundaki bilincin 
artırılmasında önemli görevler 
üstlenen “Tyre Campus Eği-
tim Platformu” ve Pirelli’nin 
kendi bünyesindeki Pirelli 
Akademi tarafından sunulan 
teknik e-öğrenme programını 
da takip edebiliyor. Böylece 
müşterilerle birlikte çalışmak 
için yeni bir yöntem kurgulan-
ması amaçlanıyor.

Pirelli Ticari Operasyonlar 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Mattia Bussacchini: “Çalış-
ma arkadaşlarımıza ve bayi-
lerimize mevcut durumda da 
faydalı olacak dijital araçlar 
sunmanın önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Pirelli, daima 
en modern ve yenilikçi ileti-
şim yöntemlerinin kullanımı-
na yatırım yapmayı ve bunları 
iş ortaklarıyla paylaşmayı sür-
dürüyor. Bu girişim, satış eki-
binin yanı sıra yetkili satıcıla-
rın da ürünlerimizi tanıtmak 
ve dijital olarak iş yapmak için 
yeni yollar keşfetmesini, müş-
terilerle ilişkilerini güçlen-
dirmesini ve daha iyi hizmet 
sunmasını sağlayacak.”
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Üretim ve ortak kullanım 
alanlarında önlemler özenle 

uygulanıyor
Ofisler ve üretim alanları 

başta olmak üzere, tüm şirket-
te giriş-çıkışlar, yemekhane, 
dinlenme alanları ile soyunma 
odaları gibi ortak kullanım 
alanlarındaki yeni düzenleme 
ve uyarı materyalleriyle 2 met-
re mesafe kuralı uygulanıyor. 

Tüm alanlarda dezenfek-
siyon ve hijyen işlemleri sık 
aralıklarla, standart üstü ku-
rallar çerçevesinde gerçekleş-
tiriliyor. Üretim sahalarında 
çalışanlar için, kişiye özel 
ekipmanlar ve ekipmanların 
yanı sıra uçtan uca her şeyin 
düzenli dezenfeksiyonunun 
sağlandığı uygulamalar yürü-
tülüyor. Özellikle farklı vardi-
yalarda, üretimde kullanılan 
ortak makineler için kurallar 
çerçevesinde dezenfeksiyon 
uygulamaları hayata geçirili-
yor. Özellikle yemekhane gibi 
dezenfeksiyon ekipmanlarıyla 
donatılan alanlarda, ultravi-
yole ışınla sterilizasyon çalış-
maları da yapılıyor. 

Sağlık biriminde ise izolas-
yon odası ile Covid-19 riski 

ve bu konuda sivil toplum 
kuruluşlarının yanı sıra özel 
sektörün de destek vermesi 
gerektiğini savunan Miche-
lin, dünya için gönüllülük an-
layışıyla sera gazı emisyonları-
nı azaltarak, 30 yıl içerisinde 
sıfıra ulaşmayı taahhüt etti. 

SBTI’nin hedeflerini onay-
lamasının, Michelin’in çevre 
stratejilerinin ne kadar doğ-
ru bir yolda ilerlediğinin bir 
kanıtı olduğunu dile getiren 

BRİSA, toplumun ve çalışan-
larının sağlığı için 3 hafta ara 
verdiği üretim faaliyetlerine 
iş sağlığı ve güvenliği önceliği 
ile stratejik bir planlama ve 
kapsamlı önlem uygulamaları 
ile devam ediyor. 

Brisa, İzmit ve Aksa-
ray’daki fabrikalarında ve 
ofislerinde dönüşümlü ça-
lışma modeli uyguluyor. 
Tüm operasyonların yeni ve 
güçlü politikalarla Covid-
19’a karşı korunma altına 
alındığı bu lokasyonlarda, 
düzenli dezenfeksiyon, fizi-
ki mesafenin sağlanması ve 
maske kullanımı temel ön-
celikler olarak ele alınıyor. 
Sağlık ve güvenlik uygula-
maları Brisa çalışanlarının 
yanı sıra tüm iş ortakları ve 

tedarikçilerinin çalışanları-
nı da kapsıyor.

Brisa, aldığı önlemleri 
özenle uygulayarak üretim 
tesisleri ve ofislerine giriş-çı-
kışları yürütüyor. Personel 
girişlerinde termal kamera-
larla, ziyaretçi girişlerinde 
ise manuel ateş ölçerler kul-
lanılıyor. Giriş kapılarında 
fiziki mesafe kuralına uygun 
bir şekilde düzen ve görevli-
ler için siperlikler yer alıyor. 
Girişlerde, Covid-19 riski 
taşıyan yüksek ateşli kişilerin 
muayenesi için oluşturulan 
triyaj odaları kullanılıyor. 
Servis araçları da Covid-19’a 
uygun bir planlama ile yüzde 
50 kapasite ve ek seferler ile 
yönetiliyor, periyodik olarak 
dezenfekte ediliyor.

ÇEVRE dostu yaklaşım-
larla üretimlerini sürdüren 
Michelin’in sürdürülebilirlik 
hedefleri, uluslararası bağım-
sız bir kuruluş olan SBTI 
(Bilim Temelli Hedefler Gi-
rişimi) tarafından onaylandı.

Michelin, çevre dostu 
yaklaşımlarla üretimlerini 
sürdürmeye devam ediyor. 
Kurum kültürüne sürdü-
rülebilirliği empoze eden 
Michelin’in 2050 yılına kadar 

tüm üretim tesislerinde CO2 
emisyonlarını ‘net sıfır’a çek-
me hedefi, uluslararası ba-
ğımsız bir kuruluş olan SBTI 
(Bilim Temelli Hedefler Gi-
rişimi) tarafından onaylandı. 

Küresel çevre sorunla-
rının çözümü için imza-
lanan Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nde başarının yal-
nızca üye devletlerin taahhü-
dü ile gerçekleşemeyeceğini 

zeylerinde yer alan geniş ürün 
yelpazesiyle araçların perfor-
manslarını artırmaya yardım-
cı oluyor. Petronas, transmis-
yon yağları serisini otomobil, 
hafif ticari araçlar, ağır ticari 
araçlar, tarım makineleri ve iş 
makineleri olmak üzere 5 ayrı 
kategoride sunuyor. 

Petronas, Tutela Şanzıman 
Sıvıları ile sürtünmeyi azaltır-
ken yakıt verimliliğini de ar-
tırıyor. Sıvılardaki optimum 
sürtünme özelliği meydana 
gelen sıcaklığı dağıtırken, 

enerji kaybını 
da telafi edi-
yor. Aşınma-
ları ve yüzey 
bozulmalarını önleyici yapısı, 
aktarma sisteminin ömrünü 
uzatıyor ve olağanüstü ani 
yük dayanıklılığıyla diferan-
siyelleri koruyor. Optimum 
kimyasal özellikleri ve visko-
zitesiyle birden çok uygula-
mada kullanıma elverişli olan 
Petronas Tutela, birçok şan-
zımanda debriyaj hidroliği 
olarak da işlev görüyor. 

olanlar ile rutin sağlık prob-
lemi olanlar, ayrı alanlarda 
muayeneye alınıyor.

Önlemler için 
dijitalleşmeden 
faydalanılıyor

Çalışan sağlığını üst seviye-
de koruyabilmek için dijital 
araçlardan da yararlanılıyor.

Bu kapsamda, çalışanlara 
temas ettikleri kişileri, zaman 
ve lokasyonları ile kaydetme-
leri ve ihtiyaç duyduklarında 
arşiv kayıtlarına ulaşabilme-
leri için mobil erişimi de olan 
bir uygulama sunuluyor. 

Aksaray Fabrikası’nda ise, 
çalışanların şirket içindeki 
dijital temas noktalarından 
yola çıkarak, riskli durumlar-
da, aynı yerlerde birlikte olan 
çalışanların belirlenmesi ve 

aksiyon alınmasını sağlayan 
bir yazılım hayata geçiriliyor.

Toplumsal sağlık ve refah 
için operasyonların süreklili-
ğini sağlarken, bütüncül bir 
yaklaşımla korunma ve tedbir 
uygulamaları aldıklarını ifade 
eden Brisa CTO Yardımcı-
sı Haluk Kürkçü, “Her gün 
sağlıkla ve güvenle evlerin-
den çıkıp işlerine gelen çalı-
şanlarımızın, işlerinden de 
evlerine ve ailelerine sağlıkla 
ve güvenle kavuşmaları en 
büyük önceliğimiz.  Benzeri 
görülmemiş Covid-19 süreci 
tüm dünyada sadece toplum-
sal sağlığı değil, ekonomik ha-
reketliliğin azalması ile refahı 
da tehdit ediyor. Türkiye’nin 
öncü kuruluşlarından biri 
olarak ülkemizde bu sürecin 

mümkün olan en iyi şartlarda 
yönetilmesi için bir yandan 
tüm paydaşlarımızın korun-
ması bir yandan da toplum-
sal refahın sürdürülmesi için 
çalışıyoruz. Bu kapsamda, 3 
hafta ara verdiğimiz üretimle-
rimize, tüm lokasyonlarımız-
da, uluslararası standart üstü 
tedbirlerin alındığı ve tüm ça-
lışanlarımızın bilinçlendiril-
diği bütüncül bir yönetimle 
devam ediyoruz. Önlemleri-
mizde dijitalleşmenin sağla-
dığı imkanlardan da faydala-
nıyor, süreci kolaylaştırmak 
ve daha etkin yönetebilmek 
için dijital uygulamaları çalı-
şanlarımıza sunuyoruz. Böy-
lece Brisa olarak, toplumun 
refahı için, ihtiyaç duyulan 
ürünlerimizi sağlıklı ve gü-
venli bir ortamda sunmak 
için birlikte çalışıyoruz.  Bu 
süreci birliktelikle aşacağımı-
za inanıyoruz” dedi.

Michelin Group CEO’su Flo-
rent Menegaux, “Michelin 
Group olarak, küresel ısınma 
ile mücadelemizde uzun vade-
li hedeflerimiz var. 2018 yılın-
dan bu yana ürettiğimiz las-
tiklerin kullanım ömrü yüzde 
15 uzadı. 2024 yılına kadar 
ise dünya genelindeki tedarik-
çilerimizin sürdürülebilirlik 
hedeflerini yüzde 70 oranında 
gerçekleştirmiş olacağız. Çev-
reye yönelik faaliyetlerimiz, 
uzun ömürlü ürünlerimiz ve 
hayata geçen girişimlerimizle, 
bu uzun vadeli hedeflerimizi 
hızlandıracağımıza inanıyo-
rum’’ dedi.

OTOMOTİV teknolo-
jilerinde giderek yükselen 
performans seviyelerini ve 
endüstri standartlarını kar-
şılamak üzere madeni yağlar 
üreten Petronas, şanzıman 
sıvıları serisi Tutela’yı paza-
ra sundu. Otomatik (ATF), 
otomatikleştirilmiş manuel 
ve kuru tip DCT dahil ma-
nuel (MTF) şanzıman sis-
temleri ile aks, diferansiyel ve 
doğrudan dişli sistemleri için 
ayrı ayrı geliştirilen Tutela 
Serisi; farklı performans dü-

Brisa Covid-19’a Karşı Güçlü
Tedbirlerle Üretimine Devam Ediyor

Michelin Üretim Tesisleri 
Sıfır Salınımlı Olacak

Castrol’den Araç Servis ve 
Bakım Çalışanlarına Destek

Şanzımanları Petronas
Tutela Serisi Koruyor
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Bridgestone 
Corporation ve 
Sabancı Holding 
ortak kuruluşu Brisa, 
Covid-19 sürecinde 
3 haftalık bir aranın 
ardından bütüncül 
önlem ve korunma 
uygulamaları ile 
üretimini sürdürüyor.  

CASTROL Türkiye, sür-
dürebilir gelecek için yü-
rüttükleri projelerin yanı 
sıra ihtiyaç sahiplerine de 
yardım etmeyi görev edinen 
Ahbap Derneği ile işbirliği-
ne gidiyor. 

Ahbap Derneği tarafın-
dan alınacak başvurular 
Castrol Türkiye ve Ahbap 
Derneği işbirliği ile değerlen-
dirilecek. Ardından Ahbap 
Derneği, ihtiyaç sahiplerine 
alışveriş kodu gönderecek. 

Bu alışveriş kodları seçili 
market zincirinden alışveriş 
yapılmasında kullanılacak. 

İyi günde olduğu gibi, 
bu zorlu günlerde de araç 
servis ve bakım sektörünün 
yanında olduklarını belir-
ten Castrol Türkiye Ukray-
na ve Orta Asya Direktörü 
Aslı Yetkin Karagül, “Cast-
rol olarak çalışanlarımızın, 

müşterilerimizin, distribü-
törlerimizin, araç bakım ve 
hizmet sektöründe çalışan-
ların sağlık ve emniyetini 
önemsiyoruz. Toplumların 
yanında olmaya devam ede-
ceğiz ve global salgın ne-
deniyle yaşanan zorlukları 
aşmalarına yardımcı olabil-
mek adına küçük bir katkı 
yapmayı umuyoruz.Sektö-
rümüzü korumaya kenet-
lenerek bu dönemi geride 
bırakacağız”dedi.
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İSTANBUL Kimyevi Madde-
ler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) verilerine gö-
re, kimya sektörü ihracatı 2020 
yılı Nisan ayında geçen sene 
aynı döneme göre yüzde 27,39 
azalarak bir milyar 288 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 2019 
yılını 20,6 milyar dolarlık ih-
racat rekoruyla Türkiye’nin en 
çok ihracat yapan ikinci sektö-
rü olarak tamamlayan kimya 
sektörü, Nisan ayında ihracatta 
birinciliğe yükseldi. Sektörün 
4 aylık ihracatı ise 6 milyar 57 
milyon dolara ulaştı.

Nisan ayı kimya sektörü 
ihracat rakamlarını değerlen-

KORONA, sadece bir sağlık 
krizi değil. Aynı zamanda bir 
ekonomik ve sosyal kriz. Bu 
krizde bir kısım insan hastaları-
nı düşünürken, çok daha büyük 
bir kısım geçimlerini düşünü-
yor. Bu açıklama, salgın süreci-
ne ilişkin paylaşımlarda bulu-
nan Independent Advisors & 
Accountants, ‘Taxademy-Haf-
ta Sonu Okuması’ olarak baş-
lattığı paylaşımlarda yer alıyor.

Sosyolog Ceren Zeytinoğ-
lu ile gerçekleştirilen ve 26 
Nisan’da yayınlanan ‘Covid-
19’a Sosyolojik Bakış’ konu-
lu söyleşi, evde çalışma dahil 
süreci ilişkin kayda değer sos-
yolojik tespitler içeriyor.  Zey-
tinoğlu, Taxademy’nin sorula-
rına yanıt verirken; “Sosyoloji, 
bilinenin aksine sadece top-
lumu ve içindeki toplulukları 
inceleyen bir bilim dalı değil, 
aynı zamanda sağlıklı toplum-
sal ilişkiler ve ‘toplumsallık’ 
yaratmak için çalışan insanlar 
topluluğudur” diyor.

diren İstanbul Kimyevi Mad-
deler ve Mamulleri İhracatçı-
ları Birliği (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, 
“Türkiye’nin ihracattaki ikinci 
büyük sektörü olan kimya sek-
törümüzün Nisan ayı ihracatı, 
koronavirüs salgınının dünya 
ekonomisindeki olumsuz et-
kisi ile yüzde 27,39 azalarak 1 
milyar 288 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Nisan ayında 
tüm sektörler arasında en fazla 
ihracat yapan sektör olduk. 
Bu vesile ile aslında kimyanın 
hayatımızın temel bir parçası 
olduğunu ve otomotivden mo-
bilyaya, tekstilden gıdaya kadar 

Ceren Zeytinoğlu, yaptıkla-
rına ve yapma biçimlerine iliş-
kin olarak; “Sosyologlar, içinde 
bulundukları insan gruplarının 
çıkmazlarını teşhis edip, bunu 
tarihsel perspektiften geçirip, 
gerçek hayata uygulanabilecek 
iletişim çözümleri üretmekle 
mükelleflerdir. Bu nedenle biz 
sosyologlar işimiz gereği dışarı 
çıkıp, farklı insan gruplarına 
karışıp, çeşitli söylemlere ve 
görüşlere kulak aşinalığı geliş-
tiririz. Saha çalışmalarından 
edindiğimiz gözlemler bizler i-
çin her türlü araştırma ve sonu-
cun temelidir. Kuram aşinalığı, 
teorik bilgi ve genel anlamda 
‘okuma’ bizim yalnızca araç-
gereç kutumuzdur. Asıl ham 
maddemiz dışarıda, sokaklar-
da, insanların kendilerini ifade 
etmek için bir araya geldikleri 
alan ve ‘an’lardadır” şeklinde 
açıklık getiriyor. 

Salgın ile birlikte değişen iş 
rutinlerine ve verimliliğe iliş-
kin bir soruyu, “Beyaz yaka ve 

hammaddelerimizle pek çok 
alana dokunarak ülkemiz için 
büyük bir katma değer sağladı-
ğını görüyoruz. İlk dört ayda 6 
milyar 57 milyon dolar ihracat 
yaptık. Dört aylık dönemde 
kimya ihracatımızda yüzde 

11’lik bir düşüş oldu. Nisan 
ayında Almanya, Irak ve İtalya 
en fazla ihracat yaptığımız ül-
keler oldu. Yılın başından bu-
güne kadar en fazla ihracat yap-
tığımız ilk üç ülke ise Hollanda, 
İtalya ve Almanya oldu” dedi.

ofis çalışanlarının büyük bir 
kısmı evlerine çekilip günlük 
iletişimlerinin hepsini çevrimi-
çi gerçekleştirmeye başladılar” 
diye yanıtlayan Zeytinoğlu, 
“Toplantılar Zoom’a, fikir alış 
verişleri Facetime’a, ofis içi ‘bi 
kahve içelim’ler Whatsapp’a 
kaydı. Beyaz yaka çalışanlar her 
gün ortalama 1 saatlerini vası-
ta içinde geçirirken, bu zaman 
uyku süresine eklendi. İlk başta 
‘işler daha hızlı biter’ diye dü-
şünülürken, artık zaman kont-
rolü yapmanın çoğu beyaz yaka 
için zor olduğunu söyleyebili-
riz. Yaptığım görüşmelerde or-

Adil Pelister şunları söyledi: 
“2 Mayıs Cumartesi günü Res-
mi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren ihracatı kayda ve 
ön izne bağlı ürünler etil alkol, 
kolonya, dezenfektan, alkollü 
ıslak mendil ve hidrojen pe-

roksit, ventilatör, ecmo, 
oksijen konsantratörü, 
ventilasyon sarfları ve ak-
sesuarları, hasta devreleri 

(anestezi/ventilator devresi), 
ıvkanül, entübasyon tüpleri, 
yoğun bakım monitörleri ol-
mak üzere medikal, kozme-
tik ve kimyevi maddelerdeki 
ihracat kısıtlaması kaldırıldı. 
Böylelikle ihracatımızın önü 

taya çıkanlar beyaz yakanın ev 
işi, kişisel zaman, iş zamanı ve 
dinlenme alanlarını ayırmakta 
zorlandığı ya çok çalışarak ken-
dini bitirdiği ya da toplumdan 
kopmuşluk ve yalnızlık hissi-
yatıyla motivasyonun düştüğü 
oldu. Bu iki durumu engelle-
mek için şirketlerin insan kay-
nakları birimleri çalışanlara 
‘Evde Verim Nasıl Yakalanır?’ 
temelli içerik desteği sağlıyor. 
Burada öne çıkan üç nokta ise 
1) Çalışma köşeniz ayrı olsun, 
orada yemek yemeyin. 2) Za-
man kontrolü ve ayarlaması ya-
pın. 3) Ofisteymiş gibi yemek 

açıldı. Yeni normalleşme sü-
reci ile birlikte ilerleyen dö-
nemde ülkemizin bu süreci 
yönetmedeki olumlu algısını 
fırsata çevirmek için birlikte 

arası ve paydos yapın” dedi.
Ceren Zeytinoğlu, önlemler 

ve çalışma hayatına ilişkin şun-
ları söyledi: “Toplumun yüzde 
20-30 arası evine ekmek gö-
türebilmek için dışarı çıkıyor. 
Yani uzaktan çalışabilen, ve-
rimliliğini konuştuğumuz insan 
kitlesi ne yazık ki Türkiye’de 
çoğunluğu oluşturmuyor. Bu-
rada konuşulması gereken ilk 
mesele, bu toplumsal kesimin 
neden dışarıda olduğu. Bunun 
yanıtı aslında son derece basit. 
Ekonomik darboğazda olan 
Türkiye’nin şu anda toplumu-
nu kamu kaynaklarından geçin-
direcek bir parası yok. ‘Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem’ kampanya-
sının temelinde de ekonomik 
krizden korunma çabası yatı-
yor. Mavi yaka, hafta sonları ve 
milli bayramlarda gelen sokağa 
çıkma yasaklarıyla korunmaya 
çalışılıyor. Bu kesimin dışarıda 
çalışmaya devam etmesi birçok 
açıdan Türkiye için doğru karar 
olsa da alınan önlemlere ‘rastge-

çalışmaya, üretmeye ve ihraca-
ta devam etmemiz çok önemli. 
Hem sektörümüzde hem de ül-
kemizin önünde yeni fırsatlar 
oluşacağına inanıyoruz.”

le test yapma’nın da eklenmesi 
gerekiyor. Böylece dışarıdakiler 
arasında yayılma hızı bir ölçüde 
verileştirilebilir.”

Salgın için‘ne yazık ki, 4 ay 
içerisinde paketlenip geçmişe 
kaldırılacak bir dönem olma-
yacak’ görüşünü dile getiren 
Zeytinoğlu; ‘Aşının bulunup 
bütün dünya nüfusuna ulaştı-
rılması en iyi ihtimalle 18 ayı 
bulacak. 2020 sonuna kadar 
Covid-19 belasının yok olaca-
ğını söylemek pek mümkün 
değil. Karantina kuralları hafif-
letilip yurt içi ulaşım bir nebze 
açılabilir belki. Fakat bu süreçte 
de hastalık tehdidi hala sürecek 
ve tedbirler var olmaya devam 
edecek. Uçağa binmenin nasıl 
bir şey olduğunu unutacağımızı 
söylemek mümkün” dedi.

Kimyada Dört Aylık İhracat 6 Milyar Doları Aştı

GF Hakan Plastik’ten Lojistik Yatırım

Korona Sadece Sağlık Krizi Değil 
Aynı Zamanda Ekonomik ve Sosyal Bir Kriz

Sosyolog Ceren Zeytinoğlu:
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GEORG Fischer Global Te-
darik Zinciri Birimi’nin 2018 
yılında başlattığı çalışma sonu-
cunda faaliyete geçirilen An-
kara Dağıtım Merkezi,  plastik 
boru sektöründe bir ilk olma 
özelliği taşıyor. Türkiye’nin 
merkez noktası olan Ankara’da 
6 bin 500 m²’lik bir depolama 
alanına sahip merkez, ortalama 
320 ton ürün ile günlük mi-
nimum 5 araç yükleme kapa-
sitesine sahip bulunuyor. GF 
Hakan Plastik, açmış olduğu 
merkez ile gelişen ve büyüyen 
dünya konjonktüründe müş-
terilerine daha hızlı malzeme 
tedariği, lojistik hizmetlerinde 

kalite ve yetkinliğin artırılma-
sının yanı sıra sevkiyat hata-
larının minimize edilmesi ile 
daha yüksek kalitede çözümler 
sunmayı hedefliyor.

Daha önce Çerkezköy ve 
Şanlurfa üretim tesisleri ve 
Türkiye geneline hizmet eden 
6 bölge deposu ile çalışmaları-
nı sürdüren GF Hakan Plastik, 
dört bölge deposunu Ankara 
Dağıtım Merkezi’nde toplaya-
rak maliyet, verimlilik ve pro-
fesyonel depolama konularında 
da daha etkin olmayı amaçlıyor. 

Ankara Dağıtım Merke-
zi’nde GF Hakan Plastik’in 
çözüm ortağı olarak tercihi ise 

Ceva Lojistik oldu. Ceva Lo-
jistik ile iş birliği sürecini de-
ğerlendiren GF Hakan Plastik 
Türkiye ve Ortadoğu Bölge 
Başkanı Batuhan Besler, “Yak-
laşık 2 yıl önce tedarik zinciri 
birimimiz kapsamında başlattı-
ğımız çalışmalar sonucunda, lo-
jistik alanında uzmanlaşmış ve 
profesyonel bir iş ortaklığının, 
kaynaklarımızı daha etkin ve 
verimli kullanmak adına olum-
lu katkılar sağlayacağını gör-
dük. Bu yolculukta bizim için 
önemli olan, temel değerimizi 
paylaşacak ve müşteri ihtiyaçla-
rına en hızlı şekilde cevap vere-
bilmemiz konusunda bize des-

tek olacak bir çözüm ortağı ile 
ilerlemekti. Yapılan görüşmeler 
sonucunda müşteri merkezli 
yaklaşımı ve sahip olduğu güçlü 
dağıtım ağıyla Ceva Lojistik ile 
ilerlemeye karar verdik” dedi.

Ceva ile gerçekleştirilen 5 
yıllık anlaşma, depo yönetimi-
nin yanı sıra tüm Türkiye’ye 
komple taşımacılık hizmetini 
de kapsıyor. 
Pandemi döneminde başarılı 

bir takım çalışması
6 Nisan’da ilk sevkiyatın 

gerçekleştirildiği Ankara Dağı-
tım Merkezi, içinde bulunulan 
hassas dönem nedeni ile başarı-
lı bir takım çalışmasını da or-

taya koydu. Ocak-Nisan 2020 
arasında bölge depolarının ka-
panışından dolayı müşterilerin 
etkilenmemesi için fabrikalar-
dan ilave sevkiyatların yapıl-
ması;  tüm depoların planlanan 

hedef tarihlerinde kapanışları-
nın sağlanması; ilgili birimler 
tarafından müşteri ziyaretleri 
ile süreç hakkında bilgi veril-
mesi, vb. süreçler ekipler ara-
sında uyumla gerçekleştirildi.



HAZİRAN 2020

BORSA

rimli olmanız gerekiyor. Bu-
nu Eyüp Başkan çok iyi yaptı 
ve büyümeye devam etti. Böl-
ge ticaretinde söz sahibi oldu. 
Bizim değerimiz bunlardır. 
Lojistik sektörünün gücü 
bireysel başarılarının topla-
mından çıkıyor ama sağlanan 
fayda bu toplamdan çok daha 
fazlası oluyor” dedi.

Korona etkisiyle birlikte 
2019 ve öncesinin rakamları-
nın bir daha geri gelmeyece-
ğini söyleyen Nuhoğlu; yeni 
dünya düzeninde Türkiye’nin 
bir şansı olduğuna ve tedarik 
zincirindeki yeniden yapılan-
manın Türkiye’nin lehine o-
labileceğine dikkat çekti. Nu-
hoğlu açıklamasında şunları 
söyledi: “yeni dönemde böl-
gesel işbirlikleri öne çıkarken 
küreselleşme aynı olmayacak. 
Avrupa ülkeleri üretim gücü-

KORONAVİRÜSÜNÜN 
etkisi altında Eyüp Lojistik’e 
dijital teslimat töreni ile 165 
adet treyler teslim eden Tır-
san, bir ilke de imza attı. Bu 
teslimat ile yıllar içinde Ga-
ziantepli lojistik firmasına 
765 adet treyler teslim etmiş 
olan Tırsan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
sektörle ilgili önemli açıkla-
malarda bulundu. 

Webinar yöntemiyle yapı-
lan toplantıda, Tırsan Trey-
ler Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu ve Eyüp Lo-
jistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Eyüp Bartık 165 adetlik 
araç alımı yaptıklarını duyur-
dular. Eyüp Bartık yıl sonuna 
kadar 85 adetlik bir alım daha 
yapacakları ve toplam adedin 
250’ye ulaşacağını söyledi.

28 Mayıs’taki teslimat tö-

renine Tırsan Treyler Yöne-
tim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Eyüp Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Eyüp 
Bartık ve Tırsan Satış ve Bayi 
Yönetimi Koordinatörü Er-
tuğrul Erkoç katıldı. 

Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Eyüp Lojistik’in böl-
gesinin gurur kaynağı bir 
firma olduğunu belirterek 
bugüne kadar 765 adetlik 
bir işbirliklerinin olduğunu 
söyledi. Güçlü lojistik firma-
larının bulunduğu bölgelerin 
ülkenin dış ticaretine olan 
katkısını artırdığını aktaran 
Nuhoğlu, Eyüp Lojistik’in 
sağladığı başarıya vurgu yap-
tı. Nuhoğlu, “Gaziantep gibi 
deniz ve trenin hakim olduğu 
bir bölgede karayoluyla reka-
bet edebilmeniz için çok ve-

rulu Başkanı Eyüp Bartık da 
yaptığı konuşmada, araç alımı 
için yıl başında planlama yap-
tıklarını ancak yaşanan salgın 
nedeniyle bir süre aksama ya-
şandığını belirterek “Ancak 
biz ülkemize güveniyoruz ve 
bu yüzden yatırımızı yaptık” 
şeklinde konuştu. Tırsan ile 
1995 yılından bu yana çalış-
tıklarını ve 765 adetlik araç 
alımı yaptıklarını aktaran 
Bartık, Tırsan’a büyük bir gü-
ven duyduklarını söyledi. 

“Filomuzda Tırsan’dan 
başka treyler yok” diyen Bar-
tık, Tırsan’ın sunduğu işletim, 
kullanım ve ikinci avantajları-
nın sağladığı faydaları anlattı. 
Tırsan’ın ikinci el değeri için 
“Havaya atsanız yere düşmü-
yor” diyen Bartık, Tırsan 
ürünlerinin hizmet verdikleri 
müşteriler için de kendilerine 
avantaj sağladığını belirtti. 

Yatırımlarının devam et-
tiğini ve Gaziantep’teki  100 
bin metrekarelik depo yatırı-
mına İstanbul’da 70 bin met-
rekarelik depo ve Çatalca’da 
bulunan arsadaki çalışmalarla 
devam ettiğini belirtenBar-
tık, yerli girişimci olarak re-
kabeti terk etmeyeceklerini 
de sözlerine ekledi. 

Yılın ikinci yarısında şirket 
olarak önemli adım atacak-
larını söyleyen Bartık, Eyüp 
Lojistik olarak tren ve gemi 
gibi yollarla insan faktörü-
nün etkisini azaltan çalışma-
lar yaptıklarını ve bu süreçte 
bunun avantajlarını yaşadık-
larını açıkladı. Ticari araç ve 
treyler kiralama işine girecek-
lerini açıklayarak 3 yıl içinde 
önemli değişim geçirecekle-
rini belirten Bartık, lojistik 
sektöründe tedarikçi olacak-
larını belirtti. 

nü kaybederken iş modelleri 
de sorgulanmaya başlandı. 
Dünya tedarik zincirinde 
hızlı bir değişim olmasa da 
önümüzdeki süreçte stratejik 
kararlar alınacak ve Türkiye 
bölgedeki en yetkin ülke ola-
rak öne çıkabilir.”

Öngörü yapmanın çok 
zor olduğunu ve sürecin çok 
belirsiz olduğunu kaydeden 
Nuhoğlu, Mart ve Nisan 
ayındaki düşüşlerin ve kapı-
ların kapanmasının ardından 
ticaretin dengesinin yeniden 
kurulmaya başlandığını an-
cak konsoloslukların kapalı 
olması nedeniyle vize sorun-
larının devam ettiğini belirtti. 

Son dönemde üretimin 
ekonomiden aldığı payın ar-
tarken hizmetin payının ise 
düştüğüne değinen Nuhoğlu, 
Tırsan’ın da bu süreçten et-
kilendiğini ve 11 bin treyler 
satışıyla kapatmayı planladık-
ları 2020 yılını yüzde 30-35 
düşüşle 7000-7500 adetlerde 
kapatabileceklerini açıkladı. 
Avrupa’nın kendileri için he-
def ğpazar olmaya devam ede-
ceğini de hatırlatan Nuhoğlu, 
Avrupa’daki güçlerini daha 
da attıracaklarını vurguladı. 

Eyüp Lojistik Yönetim Ku-

Tırsan’dan Bir İlk: Dijital Ortamda 
Eyüp Lojistik’e 165 Adet Treyler Teslimatı

cih etmesinden dolayı gurur 
duyduklarını ifade eden Kro-
ne Türkiye CEO ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Rıza Akgün, 
“2020 yılına çok güzel bir gi-

KRONE, Kare Lojistik’e 5 
adet Profi Liner teslimatı ger-
çekleştirdi. Krone’nin Tire’de-
ki fabrikasında, Kare Lojistik 
ile varılan 15 adetlik anlaşma-

nın ilk 5 adedi teslim edildi. 
Türkiye’den Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerine taşımacılık 
yapan Kare Lojistik’in yatırı-
mında Krone markasını ter-

fabrikamızda Kare Lojistik’e 5 
adet Profi Liner teslim ettik. 
Bugün teslim ettiğimiz araç-
lar Kare Lojistik filosu için ilk 
olma özelliği taşıyorlar. Bu da 
bizim heyecanımızı daha çok 
arttırıyor. Her geçen gün Türk 
nakliyecisiyle ilişkilerimizi 
güçlendiriyoruz. Ürünlerimize 
çok güveniyoruz. Biliyoruz ki 
bizi tercih eden nakliyecileri-
miz hem şöförlerinden olumlu 
geri dönüşler alacak, hem de 
daha kârlı operasyonlar yürü-
teceklerdir” şeklinde konuştu.

Kare Lojistik Genel Mü-
dürü Berk Yalçınkaya yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: 
“Uzun süredir takip etmekte 
olduğumuz Krone markasının 

ürün geliştirmedeki başarısı 
ve yenilikçi anlayışı bu terci-
himizin ana etkenleri oldu. 
Krone’nin piyasada edinmiş 
olduğu marka değeri ve kalite-
sini bu ziyaretimizde daha iyi 
anlamış olduk. Burada çok üst 
düzey bir üretim faaliyeti ger-
çekleştiriyorlar. Aynı zamanda 
araçlarımız Avrupa’nın ne-
redeyse her yerine gidiyorlar. 
Kare Lojistik olarak planlı bir 
şekilde büyüyoruz. 2020’nin 
ikinci yarısında iş hacmimiz-
de, içinde bulunduğumuz 
pandemi sürecine rağmen cid-
di bir yükseliş beklediğimizi ve 
bu yükselişle birlikte filomuza 
yeni Krone treylerler ekleyece-
ğimizi de belirtmek isterim.”

riş yaptık. Yükselen ivmemizi 
Türkiye’nin en önemli nakliye 
filolarıyla taçlandırıp güçlü bir 
şekilde büyümeye devam edi-
yoruz. Son olarak bugün, Tire 

Kare Lojistik İlk Defa Krone’yi Tercih Etti

30



BORSA

ÜLKE olarak içinde bulundu-
ğumuz bu zorlu süreçte müşteri 
odaklı yaklaşımıyla kesintisiz 
hizmet sunmaya devam eden 
Renault Trucks; Nazkılınç Nak-
liyat, Onaylar Ekspress, İmsan 
Group, Aktur Uluslararası Ta-
şımacılık ve Ali Zehir Nakliyat’a 
teslimatlarını gerçekleştirdi.

Uluslararası taşımacılık pro-
fesyoneli İmsan Group, yeni 
teslim aldığı 8 adet Renault 
Trucks T 460 çekici ile filo-
sundaki araç sayısını artırıyor. 
Tüm dünyanın zorlu bir sü-
reçten geçtiğini belirten İmsan 
Group Ortağı ve Genel Müdü-
rü Kerem İmrak, lojistik sek-
törü de Covid-19 salgınından 
çok etkilense de operasyonları-

nın olabildiğince hızlı ve kesin-
tisiz devam ettiğini belirtiyor.

Mersin’de Renault Trucks 
yetkili bayisi Erman Ticari 
Araçlar’dan çekicilerini teslim 
alan Kerem İmrak; “Maalesef 
Covid-19 salgını beklenmeyen 
bir şekilde bir çok ülkeyi ha-
zırlıksız yakaladığından tüm 
hayatı ve iş dünyasını zorlayan 
bir dönem yaşadık.   İhracatta 
Mersin depo çıkışlı Almanya 
ve İtalya parsiyel servisimiz 
mevcut. İthalatta da Almanya 
ve İtalya’dan Türkiye ve tran-

IVECO’NUN İstanbul Ana-
dolu yakası yetkili satıcısı Iveco 
Otomotiv satışını gerçekleştir-
diği 20 adet 35C16 3750wb 
Daily kamyoneti teslim etti. 

Sosyal mesafe kurallarına 
dikkat edilen temassız teslimat-
da tören gerçekleştirilmedi.

Teslimatta, Gürün Global 
firma yetkilisi Yusuf Topal, 
Iveco Otomotiv satış temsilci-
leri Özer İçler ve Çayan Tubay 
hazır bulundular. Yusuf Topal 

sitte Irak’a düzenli bir parsiyel 
servis ağımız bulunuyor. Yeni 
Renault Trucks araçlarımızı 
İtalya ve Almanya güzergahın-
da tenteli yüklemeler için hem 
komplede hem de parsiyel ser-
vis hizmetinde kullanacağız. 
Geçen yıl İtalya güzergahında 
kullandığımız Renault Trucks 
çekiciler ile yüzde 27 ortala-
mada yakıt tüketimi yakala-
dığımız için araçlarımızdan 
oldukça memnun kaldık. Ay-
rıca şoförlerimiz de araçların 
performansı ve konforundan 
memnunlar” dedi.

Renault Trucks yetkili bayi 
Erman Ticari Araçlar Genel 
Müdürü Emrah Deniz ise; “Lo-
jistik sektörü, tabi ki pandemi 

sürecinden çok etkilendi. Lojis-
tik şirketleri tabloyu net göre-
medikleri için araç yatırımlarını 
erteledi bu da ticari araçlar sek-
törüne durgunluk olarak yansı-
dı. Ancak zorluklarına rağmen 
bu dönemin fırsata çevrilmesi 
önemli. Krizden güçlenerek 
çıkmak isteyen lojistik şirketle-
rinin yatırımları ile ticari araçlar 
sektörünün biraz da olsa hare-
ket kazanacağına inanıyoruz” 
şeklinde açıkladı.

İlk Renault Trucks aracını 
2002 yılında alan Nazkılınç 

Iveco Otomotiv ile gerçekleş-
tirdiği işbirliğinden memnu-
niyetlerini dile getirirken satış 
sonrası hizmetlerde de Iveco 
Otomotiv’e güvenlerinin tam 
olduğunu ifade etti.

Yeni Daily, çeşitli özellik-
lerinin getirdiği yakıt ekono-
misiyle ön plana çıkıyor. Bu 
özellikler arasında 2,3 litrelik 
F1A motoru barındıran, Da-
ily Hi-Matic de dâhil, tüm 
modellerde yer alan Dur Kalk 

Nakliyat, son olarak filosu-
na yeni 2020 model Renault 
Trucks T460 çekici kattı. Ağır-
lıklı olarak Adana-İstanbul ve 
Adana-Samsun güzergahların-
da işlenmeye hazır gıda ürün-
lerinin depolardan fabrikalara 
nakliyesini gerçekleştirdikleri-
ni belirten Nazkılınç Nakliyat 
firma sahibi Mehmet Kılınç, 
“Filomuzu yatırımlarımıza gö-
re 2.El ve sıfır Renault Trucks 
çekiciler ile yeniliyoruz. Her iki 
şekilde de araçlarımızdan çok 
memnunuz. Yakıt tasarrufu ve 
hafif şasi ağırlığıyla yüksek yük 
kapasitesi sağlaması nedeniyle 
Renault Trucks çekicileri ter-
cih ediyoruz. Yakıt tasarrufu-
nun üzerine artan yük kapasi-
tesi maliyet avantajı sağlıyoruz. 
Aksi takdirde karlılığımız çok 
düşük oluyor. Araçların per-
formansı, sürücü konforu ve 
düşük bakım giderleri de terci-
himizi belirleyen diğer avantaj-
lar” şeklinde açıkladı.

Onaylar Ekspress Lojistik, 
frigofirik taşımacılık operas-
yonları için 2 yeni Renault 
Trucks T520 yüksek kabin çe-
kici alımı gerçekleştirdi.

Başta yaş meyve-sebze olmak 

sistemi ve yalnız geçici koşul-
larda daha duyarlı değil, aynı 
zamanda daha da verimli olan 
yeni Elektronik Kontrollü 
Değişken Geometrili Türbin 
mevcut. Ek olarak Daily için 
özel olarak tasarlanan özel 
A Sınıfı Süper Eko Düşük 
sürtünme katsayılı lastikler 
ve yakıt tasarrufuna daha 
da katkı sağlamak için yeni 
220A (12V) alternatör bu-
lunmakta.

üzere Doğu Avrupa ülkelerine 
frigorifik taşımacılık yaptık-
larını belirten Onaylar Eks-
press Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Reşit Onay; Renault 
Trucks araçlarının performansı 
ve düşük bakım gerekliliği biz-
lere zaman kazanımı sağlıyor. 
Yakıt tasarrufu, yüksek kabin 
konforu ve güvenlik avantajla-
rı de cazip geldiği için iki yeni 
araç alımı gerçekleştirdik. Ko-
ronavirüs salgını sürecinde fri-
gofirik taşımacılıkta büyük zor-
luklar yaşadık. Başlarda alınan 
önlemler nedeniyle teslimat za-
manlarını yönetmek için çaba 
sarf ettik. İthalat-İhracat kısıt-
lamaları nedeniyle zorluklarla 
karşılaştık. Benzeri görülmemiş 
bir kriz dönemi yaşıyoruz ama 
işlerimizin de devam etmesi 
gerekiyor. Her zaman gıdaya ve 
gıda lojistiğine talep olacak. Bu 
nedenle filomuza yatırımı sür-
dürüyoruz” diye belirtti.

Onaylar Ekspress’in araç-
larını teslim eden Renault 
Trucks yetkili bayi Erman Ti-
cari Araçlar’ın Genel Müdürü 
Emrah Deniz ise şu şekilde 
açıklamada bulundu; “Onaylar 
Ekspress, daha önce Renault 
Trucks T460 aracımızı filosun-

da kullanıyordu. Bundan sonra 
da operasyonlarının kesintisiz 
devam etmesi için satış ve satış 
sonrası hizmetlerimiz ile her 
zaman yanlarında olacağız.”

Aktur Uluslararası Taşı-
macılık, filosuna ilk Renault 
Trucks T 520 yüksek kabin 
çekicilerini kattı. 

Aktur Uluslararası Taşı-
macılık firma sahibi Şehvent 
Aktoğ; “Mersin’de son yıllar-
da Renault çekicilerin sayısın-
da büyük bir artış yaşanıyor. 
Araçları kullanan meslektaşla-
rımızdan aldığımız olumlu yo-
rumları değerlendirdiğimizde 
aracı biz de deneyimlemek is-
tedik. Yaşanan süreçten dolayı 
biraz daha temkinli ilerlemeye 
çalışsak da tabi ki yatırımları-
mızı tamamen durmuyor. Bir 
noktada işlerimiz devam edi-
yor. Bu nedenle başlangıç ola-
rak iki çekici yatırımı yaptık. 
Yeni Renault Trucks araçları-
mızın yakıt tasarrufunu filo-

muzdaki diğer marka çekiciler 
ile önümüzdeki 6 aylık süreçte 
karşılaştırmasını yapacağız” di-
ye belirtti. 

Nakliyede artan giderler 
ve yüksek rekabet ile birlikte 
navlunların düştüğü bir dö-
nemde tasarrufun büyük önem 
taşıdığının altını çizen Renault 
Trucks yetkili bayi Erman Ti-
cari Araçlar’ın Genel Müdürü 
Emrah Deniz; “Bu noktada 
Renault Trucks’ın öne çıkan 
yakıt tasarrufu ve toplam sa-
hip olma maliyeti avantajları 
müşterilerimizin tercihlerinde 
etkili oluyor. Tasarrufa, Re-
nault Trucks T520 çekicilerin 
yüksek kabin konforu ve 520 
beygir gücü de eklendiğinde 
hem firma sahipleri, hem de 
şoförler için tatmin edici bir 
sonuç ortaya çıkıyor” dedi. 

Dörtler Taşımacılık Ali Ze-
hir Nakliyat, uzun yıllar Rena-
ult Trucks Premium araçlarını 
kullandıktan sonra filosu için 
Renault Trucks T 460 4x2 çe-
kicisini teslim aldı. 

Renault Trucks yetkili bayi 
İkikardeş Otomotiv Satış Mü-
dür Yardımcısı Ahmet Kırı-
moğlu; “Ali Zehir Nakliyat, ilk 
defa Renault Trucks T serisi 
çekicilerimizi deneyimleyecek. 
Araçlarımızdan hali hazırda 
memnunlar ancak Renault 
Trucks T serisi modelimizle 
memnuniyetlerinin katlanaca-
ğına şüphemiz yok” dedi. 

Renault Trucks Teslimatlarına 
Hız Kesmeden Devam Ediyor
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Iveco’dan Gürün Global’e 
20 Adet Daily Teslimatı

Iveco’dan Metroport Uluslararası 
Nakliyat’a 2 Adet S-WAY Çekici 
IVECO’NUN İstanbul yet-
kili satıcılarından Istanbul 
Fiat Otomotiv satışını ger-
çekleştirdiği 2 adet  S-WAY 
AS440S48 T/P çekicileri 
Metroport Uluslararası Nak-
liyat firmasına teslim etti. 

Mevcut salgın şartlarından 
dolayı gerek Istanbul Fiat 
yetkilileri olsun gerekse Met-
roport yetkilileri olsun teslim 
sırasında yetkililerin “sosyal 
mesafe” kurallarına uyarak bir 
araya gelmemeye özen göstere-
rek örnek davranış sergilendi.

Teslimata İstanbul Fiat 
yönetim kurulu başkanı Cem 
Arı, Metroport firma sahibi 
Abdurrahman Sayna, Alper 

Ata ve Cenkay Üstün katıldı.
Iveco S-WAY yeni kabinin 

tasarımı, ideal sürüş pozisyonu 
ile başlamak üzere sürücülerin 
ihtiyaçları düşünülerek gerçek-
leştirildi. Ayarlanabilir koltu-
ğun bazası alçaltılıp minderin 

kalınlığı ve ileri geri hareket 
mesafesi arttırılarak sürücüye 
konforlu bir pozisyon ve ideal 
görüş alanı sağlandı. Direksi-
yonun alt kısmı düz tutularak 
sürücülere daha fazla alan bıra-
kıldı ve konfor arttırıldı.

İmsan Group çekicilerini Mersin Renault Trucks yetkili bayisi 
Erman Ticari Araçlar’dan teslim aldı.

Onaylar Ekspress araçlarını Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü 
Emrah Deniz’den aldı.

Nazkılınç Nakliyat filosuna 
Renault Trucks T460 çekici kattı

Aktur Uluslararası Taşımacılık filosuna ilk Renault Trucks 
T 520 yüksek kabin çekicilerini kattı. 



LOJİSTİK

15 Haziran’dan sonra elektronik 
ortamda bildirimi yapılmayan araç-
ların tescil işlemlerin yapılmayacak. 
Römork ve yarı römork cinsi (O2, 
O3 ve O4 kategori) tam araçlara 
ait uygunluk belgesi bilgilerinin 

elektronik ortamda ARTES’e bildi-
rilmesi zorunlu olmasıyla, bu konu-
da üreticilerin bilgilendirilmesine 
devam ediyor. TREDER, TNB ve 
TSE yetkililerinin de katılımları ile 
video konferans üzerinden tüm sek-

tör paydaşlarına sisteme geçiş 
sürecine ilişkin eğitim imkanı 
sunuluyor.

Türkiye Noterler Birliği 

(TNB), römork ve yarı römork cinsi 
(O2, O3 ve O4 kategori) tam araçlara 
ait uygunluk belgesi bilgilerinin elekt-
ronik ortamda ARTES’e bildirilmesi 
yönünde 15 Haziran 2020 tarihinden 
sonra tescili yapılacak araçlar için zo-
runluluk getirilmesine; bu tarihten 
sonra elektronik ortamda bildirimi 
yapılmayan araçların tescil işlemleri-
nin yapılmayacağını duyurdu.

ARTES Sistemi Eğitimleri
Online Devam Ediyor

TSE ile birlikte yaptığı online eğitime 
50’ye yakın firma katılım gösterdi. 

Daha önce de ilan edildiği üzere 
bu tarihten sonra tescil işlemleri no-
terlerde gerçekleştirileceğinden, sis-
teme dahil olmayan firmaların satmış 
oldukları ürünler tescil olmayacak.

TREDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yalçın Şentürk, hafta sonu 
tatili de düşünülerek firmaların 12 
Haziran Cuma gününe kadar gerek-
li prosedürleri tamamlaması uyara-
sında bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Son derece verimli ve aktif ka-
tılımlı bir eğitim yaşadık. Katılan 
tüm firmalara ve yetkililere teşekkür 
ederiz. Ayrıca bu süreçte her zaman 
destek veren ve her konuda yardım-
cı olan Türkiye Noterler Birliği’ne 
Türk Standartları Enstitüsü’ne şük-
ranlarımızı sunarız. Günlerdir der-
neğimizin Teknik Komite ve Genel 
Sekreterimizin telefonları susmamış-
tır. Bu bizi fazlasıyla mutlu eden bir 
gelişmedir. Demek ki; bizler birlik ve 
beraberlik içerisinde çok daha güzel 
çalışıyoruz. Sektöre fayda yaratmaya 
devam edeceğiz. Bu eğitimde katılım-
cılar merak ettikleri sorulara ve yaşa-
dıkları problemlere, gerek Türkiye 
Noterler Birliği gerekse TSE yetkili-
lerinin ağızlarından cevap bulmuşlar-
dır. Son 15 günde sisteme katılmak 
üzere müracaat eden firma sayısı çok 
fazla artmıştır. İsteriz ki; hiçbir ima-
latı hiçbir sektör ortağımız mağdur 
olmasın. O nedenle  bir an evvel ge-
reken müracaat ve işlemleri yaparak 
12 hazirandan evvel sisteme geçişi 
tamamlayalım. Biz TREDER olarak 
tüm üyelerimizle, Teknik Komite-
mizle ve genel sekreterimizle bugüne 
kadar olduğu gibi bundan böyle de 
tüm sektörün yanında olacağız. Allah 
hepimizin yardımcısı olsun ve bu zor 
günleri böyle birlik-beraberlik içeri-
sinde atlatalım.”

TREDER ARTES Sistemi’ne geçiş 
işlemlerinde hem kendi üyelerine hem 
de sektördeki diğer üreticileri bilgilen-
dirmeye ve eğitmeye devam ediyor. 28 
Mayıs tarihinde TREDER, TNB ve 

TİCARİ demiryolu taşımacı-
lığının tarihinde bir dönüm 
noktası kabul edilen Liverpo-
ol-Manchester arası demir-
yolu hattı tarifeli seferlerine 
1830 yılında başlandı.

ÇİN’İN Xi’an kentinden çıkan 
ve Prag’a giden Chang’an 
Treni, 7 Kasım 2019 tarihinde 
Marmaray Tüp Geçidi’ni kulla-
narak, Avrupa kıtasına geçen 
ilk yük treni oldu.
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BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

www.panlogistics.com.tr

444 7 726

▶ 15.000 €  mal bedeline

▶ 300 KG  brüt ağırlığa kadar

▶ Gümrükleme vekaleti olmadan

▶ Kapınızdan-Dünyanın 
 direkt uçulan her havalimanına

24 SAATTE
TESLİMAT!

İhracat
Kargonuzu

24 Saa�e
Teslim Ediyoruz.

PAN
Hızı ile Tanışın

turkishcargo.com.tr

TURKISH CARGO
YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR.

TURKISH CARGO, HAVA KARGO SEKTÖRÜNÜN
EN PRESTİJLİ SERTİFİKALARINDAN IATA CEIV PHARMA, IATA CEIV ANIMALS

VE IATA CEIV FRESH’E SAHİP TEK HAVA KARGO MARKASI OLDU.


