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Kovid-19’un
En Önemli Paydaşı
Lojistik Sektörü Oldu

DIŞ Ekonomik İlişkiler
Kurulu’nun (DEİK), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile
Kurul’un Avrasya ve Sektörel
İş Konseyleri üyelerini bir araya getirdiği toplantıda, Bakan Pekcan global ve Türkiye

ticaret ve ekonomisine ilişkin
önemli veriler paylaştı.
Pekcan, “Pandemi sürecinde
lojistik operasyonların sürekliliği için alınan tedbirleri detaylı
şekilde anlattı ve “Salgın sırasında en önemli paydaşlarımız-

dan biri lojistik sektörü oldu.
Hem pandemi esnasında hem
de sonrasında kendileriyle yakın işbirliği ile yakın çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, “Lojistik
hareketimizi yaparken en büyük özelliğimiz hareket kabiliyetimizi devam ettirebilmemiz. Bakanlığınız bütün
ekibiyle beraber bu zor süreçte hareket kabiliyetimizin yerinde olması için tüm desteği
verdi ve biz bununla birlikte
Türk ihracatını ayakta tutabilir olduk” dedi.

Ağır Ticari Araç
Yatırımları Koronaya
Rağmen Devam Ediyor
ÇIN’DEN başlayarak tüm
dünyayı etkisi altına alan
korona virüs salgınının güçlü olumsuz etkileri devam
ediyor. Milyonların hastalanmasına yarım milyon
insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgının
bitişi için henüz bir tarih
verilememesi ise belirsizli-

ğin artmasına neden oluyor.
Lojistik sektörü üretimin
kademeli olarak başlamasıyla birlikte nispi bir hareketliliği yaşarken taşımacılık
sektörü de yıllardır yavaşlama eğiliminde olan yatırımlarında olumlu adımlar
atmaya başladılar.
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Tırsan Kovid-19’a
Karşı Güvenliğini
Belgelendirdi

IRU, ‘şoför kıtlığı’ sorununu
bir kez daha mercek altına aldı.
Şoför bulmada sorun yaşayan
Avrupalı nakliyeciler her ortamda bu konunun üstesinden
gelmek için tedbirleri ve alternatifleri irdelemeye devam ediyor. Avrupalı otoriteler 10-15
yıl öncesine kadar Türkiye’den
gelecek şoförlere kapılarının açık olduğunu ifade ediyorlardı,
ancak bugün Türkiye de aynı
sorunla karşı karşıya.

TAŞIMACILIK ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ın Webinar
serisinin ikincisi olan “Pandemi Sürecinde Konteyner
Taşımacılığı, Limanlar ve
Demuraj Uygulamaları” 17
Haziran’da gerçekleşti. Sektörün yoğun ilgi gösterdiği
webinarda Kovid-19 öncesi
ve sonrasında uluslararası
denizyolu taşımacılığında sorunlar ve gelecek öngörüleri
değerlendirildi.

TIRSAN, TSE tarafından 1
Haziran’da uygulamaya konulan Güvenli Üretim belgeleme kapsamında, denetim
sürecini 16 Haziran’da başarıyla tamamlayarak Kovid-19
Güvenli Üretim Belgesi’ni
almaya hak kazandı.

Devamı 6. sayfada

Devamı 16. sayfada

IRU Global
Şoför Kıtlığı
Raporu Hazırladı

Hava Kargo
Büyümesini
Sürdürecek
IATA raporu hava kargonun toplam sektör gelirleri içindeki payının geçmiş
yıllara kıyasla iki katın
üzerinde artırarak yüzde
26’lar düzeyine yükseleceğini gösteriyor. Kargo
gelirlerinin 2019 yılının
da üzerine çıkarak bu yıl
108 milyar dolar olması
bekleniyor.
IATA, öngörüsünde havayollarının 2021 yılında
toplam gelir rakamının da
598 milyar dolara çıkacağı
tahmin edilirken, zararın
da 15.8 milyar dolara ineceği hesaplanıyor.
Devamı 18. sayfada

Devamı 24. sayfada
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Ulaştırma ve Altyapıda
Dijital Gelecek Zirvesi’nde
Lojistik Ele Alındı
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “Kovid-19 sürecinin de etkisi
ile hali hazırda yükselmekte olan
e-ticaret eğilimini çok daha hızlı
şekilde arttırdı’’ derken, İMEAK
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, block-

chain uygulamalarının konteyner
piyasasında ileri seviyeye gittiğini,
MNG Kargo CEO’su Salim Güneş
ise Kovid-19 etkisi ile e-ticaret taleplerinin bir anda yükseldiğini ve
yapay zeka ile dijital planlamaların
lojistik sektöründe çok önemli hale

geldiğini söyledi. Borusan Lojistik
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet
Kalay lojistik sektörünün büyüklüğüne işaret ederek, dünyadaki lojistik sektörünün 4,7 trilyon dolarla
önemli yere sahip olduğunu söyledi.
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan

Gülten, toplantıdaki konuşmasında, dijitalleşmenin sektöre etkileri
hakkında değerlendirmelerde bu-

lundu. ePttAVM.com, PTT Kargo
ve PTT Lojistik’in, her geçen gün
bilinirliği ve kullanıcı sayısı artan
markalar olarak dikkati çektiğini
ifade eden Hakan Gülten, “kargo ve
posta alanında bir çok faaliyetimizin
olmasının yanı sıra, lojistik alanında
da yapmamız gereken, üzerimizde
ödev olan çok konumuz var” ifadelerini kullandı.
Küresel posta ağı ile lojistik operasyonlarımızı desteklemek istediklerini dile getiren PTT Genel Müdürü, kısa sürede lojistik alanında
önemli yol aldıklarının altını çizdi.
Gülten, “İçinde bulunduğumuz
zor koşullar dijitalleşme ile ilgili
daha hızlı çözüm üretmek için bi-

Normalleşme
Süreciyle
Birlikte
Lojistikteki
Yoğunluğa
Dikkat
KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında Avrupa’da üretime ara
veren firmalar, Türkiye’den sipariş
ettikleri ürünleri depolarda bekletiyordu. Önlemlerin hafiflemesiyle birlikte tekrar üretime başlayan
firmaların depolarda bekleyen
yükleri de yola çıkmaya başladı.
Ancak lojistik sektöründen yeni
döneme ilişkin bir uyarı geldi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa’da birçok firma
üretime ara vermişti. Türkiye’den
Avrupa’ya ihracat yapan şirketler, pandemi öncesi gelen talepleri zamanında teslim etmek için
uğraştılar ancak alıcılar ‘paydos’
deyince yükler sınırı geçmeden
depolara çekildi. Hem depolar
doldu, hem de yeni üretim planları aksadı.
Avrupa’da ve Türkiye’de başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte depolarda bekletilen yükler
şimdi tekrar yola çıkıyor. Depolama ve entegre lojistik hizmetleri sunan ISD Logistics CEO’su
Korkut Koray Yalça, normalleşme sonrası Çin’deki liman ve
gümrüklerde yaşanan yoğunluk
ve karmaşıklığa atıfta bulunarak
uyarılarda bulundu.
Çin’de normalleşme sonrası
lojistik operasyonların karmaşıklaştığını söyleyen Yalça, “Çin’de
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zi teşvik etmiş oldu. e-ticaretteki
davranış değişiklikleri bizi 10 yıl
öteye götürdü. 10 yıl sonra olmasını
beklediğimiz rakamlara şu an ulaşmış olduk. Bu rakamlar, bizlerin de
davranışlarını değiştirdi. e-ticarette
en önemli şey, müşteriye ilk alışverişi yaptırabilmek, onu da şu an da
yaşadık” dedi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran,
deniz ticaretinin, ülke ekonomilerinin ne yöne gittiğine dair belirtiler
veren bir sektör olduğunu söyledi.
Deniz ticaretinde dijitalleşmenin
yeri ve önemi hakkında bilgi veren
Kıran, şunları söyledi: “Dijitalleşmede deniz ticareti birçok alanda
ilerliyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik sistemler, big data ve
blockchain şu an için denizcilik alanında kullanılan yeni teknolojiler,
denizciliğin alanına göre de bunların
kullanım düzeyleri değişiyor.
Bu beş enstrümanın kullanılması
sayesinde ilerleme kaydedilen alanları, gemiler, limanlar, deniz ticaret
yönetimin dijital dönüşümü ve insan
gücünün dijitalleşmesi olarak sıralayabiliriz. Örneğin, konteyner piyasa-

ISD Logistics CEO’su
Korkut Koray Yalça

liman ve gümrüklerde kilometrelerce kuyruklar var. Bu durumun
bizim ülkemizde ve uluslararası
taşımalarımızda
yaşanacağını
düşünmüyorum ancak şirketler
lojistik planlamalarını doğru yönetmeli. Artan taleple birlikte tedarik zincirinde aksamalar meydana gelebilir” dedi.
“Alternatif Taşıma Modelleri
Kurtarıcı Olur”
Alternatif taşıma modellerinin
her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan
Yalça, karayolu dışında demiryolu + karayolu, Ro-Ro + karayolu
gibi kombine taşımaları kullanarak bu sürecin karmaşık hale gelmeden atlatılabileceğini söyledi.
ISD Logistics olarak koronavirüs salgını sürecinde kombine
taşıma operasyonlarına ağırlık
verdiklerini açıklayan Yalça,
Türkiye’den Ro-Ro ya da demiryolu ile çıkan yükleri Avrupa ülkelerinde çalıştıkları yerel
sürücüler ile son noktaya teslim
ettiklerini ve tüm taşımaları sağlıklı bir şekilde yürütebildiklerini
sözlerine ekledi.

sında blockchain uygulaması fevkalade ileri seviyeye doğru gidiyor.”
MNG Kargo CEO’su Salim Güneş,
sektörün rakamsal ve işlevsel genişliğinin hem dünyada hem de Türkiye’de
çok etkili olduğunu dile getirdi.
Kargo tarafının, lojistik sektöründe tüketiciye dokunan taraf
olduğunu belirten Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektörümüzü dijitalleşme iki boyutta etkiledi. İnsanların hızlı şekilde dijital
dünyaya ulaşması, kendilerine özgü
ürün talep edebilme özgürlüğünü
ve imkanını yarattı. Herkes kendine

özgü ürünü Türkiye’nin her tarafından talep edebilir hale geldi.
Dijitalleşme dışsal olarak işimizin
içeriğini değiştirdi, içsel olarak ise
yaklaşık 100 bine yakın KOBİ ve
pazar yeri alanından neredeyse her
gün 3 milyon müşteriye ulaşır olduk. Bu dinamikler her gün yeniden
oluşuyor. Yapay zeka, dijital planlamalar işimizde çok daha değerli hale
geldi. Birçok alanı teknolojiyi kullanarak geliştirmek ve değiştirmek
durumunda kaldık” dedi.
Kovid döneminin e- ticarete etkilerine değinen Güneş, sürecin

sektörü güçlü şekilde hızlandırdığını aktardı.
Salim Güneş, “Tüketiciler evde
biraz daha sıkılmaya başlayınca bu
sefer ev dekorasyonu ürünleri almaya başladı. Bir anda araba hariç her
şeyi taşır hale geldik. Birçok firma
araba hariç her şey e-ticaretten satar ve bizim üzerimizden taşıtır hale
geldi. Kovid-19 süreci bizim sektörümüzü yeniden yapılandırdı diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Kalay lojistik
sektörünün büyüklüğüne işaret ede-

rek, dünyadaki lojistik sektörünün
4,7 trilyon dolarla önemli yere sahip
olduğunu söyledi.
Kalay, “Yaklaşık 780 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde, lojistik sektörü 52-53 milyar dolar ile
önemli hacme sahip. Bu sektör içinde de dijitalleşme kaçınılmaz. Son 5
yıldır tamamen iş modelimizi değiştirdiğimizi gördük. Artık biz lojistik
şirketi değiliz de belki de teknoloji
şirketiyiz diyerek baktık. Teknolojiyi ürünün ötesinde, iş modeli olarak
tanımladığımız bir yere doğru evrilmeye başladık” ifadelerini kullandı.

RENAULT
TRUCKS
YAZA HAZIR,
YA SIZ?
1.000 TL
ve üzeri servis işlemlerinize

RENAULT TRUCKS’DAN YAZ KAMPANYASI
İş Emri kampanyası tüm Renault Trucks Yetkili Servisleri’nde 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında
geçerlidir. Kampanya dahilindeki yapılan “İşçilik ve yağ hariç” 1.000 TL ve üzerindeki her servis harcaması size havlu
kazandıracaktır.
*Hediye havlu stoklarla sınırlıdır.

renault-trucks.com.tr
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UTİKAD Normalleşme
Adımlarının Lojistik
Sektörüne Etkilerini
Değerlendirdi

BAKIŞ

Virüpolitik
Misafir ile tokalaşır, ‘hoş geldin’ dersin
ama koşa koşa gidip de elini yıkamazsın.
Hijyen sağlamanın en kibar yolu olarak

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, salgın
sonrasında yolcu uçaklarının devre dışı kalması ve alınan
olağanüstü tedbirler sonrası hızla yükselen hava kargo
navlunlarında hızlı bir düşüş beklemediklerini dile getirdi.

kolonya döker hem misafirini hem kendini olası virüslerden arındırırsın. Geçmiş yılların salgın hastalık deneyimleri
ile ulaştığımız ortak hijyen kültürü buy-
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KargoHaber’de yeralan yazılar
izinsiz olarak kullanılamaz

ELDENER, “Koronavirüs
tedbirleri kapsamında sınırların kapanması ve sınırlamaların artmasından en çok etkilenen taşıma modu havayolu
oldu. Normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde yolcu
uçakları devreye girdi ancak
yeni bagaj uygulamaları nedeniyle kapasite sorunu tam olarak çözülebilmiş değil. Bunun
yanı sıra ithalat ihracat dengesizliği sebebiyle havayolu
taşımacılığı maliyetlerinde bir
azalma beklemiyoruz. Ülkemizden çıkış var ancak gelen
mal olmayınca bu durum havayolu taşımacılığının birim
maliyetlerinin düşmesini engelliyor. Pandemi sürecinde
olağanüstü ek tedbirler alındı.
Uçuş ekipleri dönüşümlü çalışmaya başladı, otellerde konaklayamadıkları için bir uçuş
için birden fazla ekip kullanıldı, her bir personel için özel
ekipman koruyucu önlemler
alınırken bu süreçler de ek bir
maliyet oluşturdu. Pandemi
öncesindeki süreçte havalimanı işletmeleri ile kredili olarak
çalışan şirketler peşin ödeme
yöntemi ile çalışmaya başladılar, bu durumda şirketlerin
nakit akışını etkiledi.Uçuş yapılan ülkeler tedbirler kapsamında ekstra maliyet talebinde bulundular, tüm bunlardan
hareketle navlun arttı ama giderler de aynı oranda hatta daha fazlasıyla arttı.Taşımacılık
ve ticaret tek yönlü yapılmaya
UTİKAD Başkanı Emre Eldener

başlanınca maliyetler de değişti, ek maliyet kalemlerinin devam etmesi halinde pandemi
öncesine göre aynı fiyatların
geri gelmesi şu an için mümkün gözükmüyor.
Yapılan yeni düzenlemeler
ile yolcu uçaklarının kargo
kapasiteleri azaldı
Eski düzende yapılan taşımalar ciddi şekilde azaldı,
uçuş noktalarının azalması
beraberinde yolcu altı taşınan
kargoların da azalmasına sebebiyet verecek. Yeni düzenlemeler ile kabin bagajlarının
yolcu beraberine alınması
yasaklandı, artık kabin bagajlarımız da yüklere ayrılan bölümde yer işgal edecek, bu nedenle özel ve genel kargolara
ayrılan bölüm azalmış olacak
ve bu da hava kargo navlunlarında artan birim maliyetleri
beraberinde getirecek.
Aynı zamanda bu dönemde yolcu uçaklarıyla kişisel
koruyucu ekipmanlar, maskeler, dezenfektasyon gibi malzemeler taşındı ancak genel
ve özel kargolar yolcu uçakları
altına koyulamadı. Eğer yolcu
uçakları genel ve özel kargolara açılır ve ticaret çift yönlü düzene girer ise o zaman
navlunlarda olumlu değişimi
konuşabiliriz.” diye konuştu.
Denizyolu taşımacılığında
toparlanma bekleniyor
Pandemi dönemi ile birlikte özellikle ithalat yüklemelerinde düşüş yaşandığını dile
getiren Eldener, ihracat yüklemelerinde ise otomotiv sektöründen kaynaklı ciddi bir
düşüş yaşansa da Haziran ayı
ve sonrasındaki aylar için toparlanmanın mümkün olacağı
değerlendirdi. Koronavirüs
süreci sonrasında ekipman sorunu yaşamayan, tam kapasite
ile taşıma yapan ve uğrak iptalleri neredeyse yok denecek
kadar azalan denizyolu taşımacılığının durağan bir şekilde
pandemi sürecini tamamlamayı beklediğini ifade etti.
Karayolu taşımacılığında
pandeminin etkileri sürüyor
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener,
Pandemi döneminde yaşa-

du. Hasta ziyaretine giderken de çoğun-

İlker ALTUN

lukla kolonya götürülür, böylece herkes

ilker@aysberg.com

elini yüzünü dezenfekte ederdi.
Salgın, Türkiye’nin geleneklerinden
gelen bazı avantajları olduğunu gösterdi. Yaşlılar halen daha ailelerinin baş

yaşanan ve belki bir daha yaşanmaya-

tacı. Yeni yaşam koşullarının etkisiyle

cak olan böylesi bir günde anlam kaza-

son yıllarını huzurevi, yaşlı bakım evi

nabilecek hastane yatırımları da Türkiye

gibi sosyal kurumlarda geçirenlerin sa-

için güçlü bir silah oldu. Türkiye salgın

yısı artsa da aile fertleri başta olmak

sürecinde sağlık dersinden sınıfı geçti...

üzere hiçbir kişi ve kurum, batıda tanık

Yüzümüzü güldürecek bir sonuç aldık ve

olunan utanç verici şeylere izin vermedi.

herkes mutlu oldu. Peki ya diğer dersler?

İnsanlık değerlerine sarılmış, komşusu-

Milli gelirinin yarısı hizmetler sek-

na, düşkününe, yaşlısına, güçsüzüne el

töründen gelen Türkiye’de özellikle bu

uzatan insanlarımızın ‘kötü’lerden fazla

alandaki işsizlik çığ gibi büyüyor. Sağlık

olduğu ortaya çıktı. Bu süreçte iyilik kö-

turizmi dahil, turizm durmuş bulunuyor.

tülüğü yenmiştir.

Nakliyeciler ‘nisanda yarıya, mayısta onun

Karantina boyunca, 83 milyonluk

da yarısına düştük’ diyor. Uluslararası

Türkiye’de milyonlarca kişi yiyecekten

kongreler ve fuarlar henüz normal düze-

giyeceğe çok az şeyle sorunsuzca yaşa-

ne geçmedi. Bu durumda kim kime hangi

dı. Açık ortam ya da sosyal medyada çok

hizmeti nasıl ihraç edecek? Sağ cepten sol

fazla sayıda örneği sergilendiği gibi ek-

cebe para aktararak bu işten çıkamayız.

mekler yapıldı, çiçek saksıları sebze bah-

Oysa bu aşamada Türkiye’ye yönelik

çesine çevrildi. İnsanlar zorunlu olunca

talep artıyor. Avrupa’nın artık üretmek-

birçok konuda kendi kendilerine yetebi-

ten vaz geçtiği ve uzak doğudan özellik-

leceğini gördü.

le Çin’den aldığı malların önemli bir kıs-

Ülkeler de bunu gördü. Uzayda inşa-

mı Türkiye’de üretilebiliyor. Belki de bu,

at yaparken solunum cihazı üretemeyen

endüstri 2.0’ı yaşayan Türkiye’nin şansı

ABD’nin düştüğü durum bir yana, koca

olacak. Gelişmeler bu yönde devam eder-

koca ülkeler biri birlerinin maskelerine

se, Türkiye kısa dönemde hizmetlerden

el koymaya, sıradan tıbbi malzemelerin

kaybettiği geliri ihracattan alacak.

korsanlığını yapmaya başladı. Türkiye

Zaten Çin’in Kuşak ve Yol girişimi ti-

burada ayrıştı. Salgının geç gelmesini de

careti karaya çekme planıdır ve işe ya-

iyi değerlendirerek önlem almakta hızlı

radığını ABD’nin saldırılarından anlıyo-

davrandı. Başka ülkelerdeki vatandaşla-

ruz. Bu, Avrupa’nın üretim havzasındaki

rını topladı. Çok sıkı karantina, sokağa

Türkiye’nin de işine yarayacaktır. Çünkü

çıkma yasağı, en az temas ortamı sağla-

salgın sürecinde tedarik zincirleri koptu.

ma adımları attı. Üstüne bir de uygula-

Bu nedenle şirketler hayatlarına lojistik

ması kolay ve sonuç alıcı olan hastadan

açısından biraz daha dikkatli bakacak.

çevresine doğru yaptığı takiple virüs

Ayrıca kitleler de daha az çevre kirliliği

kaynaklarına ulaştı. Böylece avantajlı

yaratan süreçlere prim veriyor ve bu da

olarak başladığı salgın mücadelesinde,

kısa mesafeyi destekliyor.

en önemli silahı da yetkin sağlık perso-

Avrupa’nın pek çok ürün için Çin ye-

neli oldu. Onlar; tüm üniversite öğrenci-

rine Türkiye’yi tercih edeceği umuluyor...

lerinin okul tercih sıralamasında ilk sı-

Buna karşılık gelecek benzer salgınları

ralarda yazdığı tıp fakültesinde eğitim

hesap eden her ülkenin tıpkı ekonopo-

alma hakkı kazanmış ve okumuş dok-

litik, jeopolitik kaygılar kadar ‘virüpoli-

torlardır. Bir de onların sağ kolu olan

tik’ açısından da kendi başının çaresine

hemşirelerdir. Dünya tarihinde ilk kez

bakması beklenebilir.

nan kısıtlamalar, sınır kapılarının kapanması, vize sorunları, vize ofislerinin tam
kapasiteli çalışamaması gibi
sorunlarla uğraşan ve lojistik
akışların büyük sorumlulu-
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ğunu üstlenen karayolu taşımacılığı henüz pandeminin
etkisinden kurtulamadığını
dile getirdi.
Eldener, “İthalat ve ihracat
arasındaki dengesizlik, ülke-

mizden çıkış olduğu halde
ülkemize giren ham madde
ya da ürün/mamül olmadığından bu dengesizlik navlun
fiyatlarının anlık olarak değişmesine sebep oluyor” dedi.

LOJİSTİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Bir Numaralı Gündemi Dijitalleşme
KOVID-19 sürecinin ekonomik boyutu ve bunun sanayi ve
ticaret üzerinde yarattığı etkileri değerlendiren Varank, yeni süreçte başarılı olmak için
en çok dijitalleşme konusuna
vurgu yaparken KOBİ’lerin
ve start-up’ların desteklenmesinin önemine de dikkat çekti.
Global açıdan yeni üretim ve
sanayi trendlerine de değinen
Bakan Varank, “Bu dönemde
yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek.
Dolayısıyla bu bölüşümden
yüksek pay almaya odaklanmamız gerekiyor. Coğrafi konum, lojistik ağlar, aksamayan
tedarik zinciri, acil durumlara
müdahale kapasitesi ve kriz
yönetme becerisiyle ülkemizin önemli artıları var” şeklinde konuştu.
Dinamik, sonuç-odaklı ve
bütüncül bir kamu yönetimi
yaklaşımı izlediklerini söyleyen Varank, şöyle devam etti:
“Büyümenin öncü göstergelerini düzenli bir şekilde takip ediyoruz. Sanayi üretimi,

kapasite kullanım oranları,
imalat siparişleri ve sanayideki elektrik tüketimi verilerini
neredeyse anlık izliyoruz.
Bizim en temel önceliğimiz,
üretim cephesinde kalıcı bir
toparlanmayı sağlamak. Son
dönemde, reel sektörden normalleşmeye ilişkin olumlu
sinyaller geliyor. OSB’lerdeki
elektrik tüketimi Mayıs başından itibaren artmaya başladı.
Otomotiv ana fabrikalarının
tümü çalışıyor. Tekstilde de
toparlanmalar var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte gücüne güç kattı. Reel sektörün beklentileri
iyileşmeye başladı.”
Mustafa Varank, bir taraftan salgında ikinci dalgayla
karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulması
gerektiğini belirtirken diğer
taraftan değişen küresel dengeleri de dikkate alarak yeni
normale en iyi şekilde hazırlanmak gerektiğini vurguladı.
İş sahiplerinin en temel önceliğinin, çalışanların sağlığını

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank:

“Türkiye, dünyanın sayılı
bölgesel tedarik merkezlerinden
biri olabilir”
“YENI normale geçişte iş
güvenliğinin yanı sıra; üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi de son derece kritik. Salgın, kendi kendine
yetmenin ne kadar önemli
olduğunu bize tekrar hatırlattı. Hammaddeyi ve
ara-malını yurt içi kaynaklardan karşıladığınızda, dış
şoklara karşı daha dirençli
oluyorsunuz. Geçen sene
Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programını başlatarak uçtan uca bir destek
mekanizması
tasarladık.
Alıcı ve satıcıyı aynı anda
destekliyoruz.
Küresel şirketler, üretim
merkezlerini yeniden yapılandırma yönünde bir arayış
içine girdi. Önümüzdeki
dönemde üretimde, tek kutuplu dünya düzeninden,
çok kutuplu dünya düzeni-

ne doğru geçiş olacak, yeni
merkezler ortaya çıkacak,
güç dengeleri değişecek.
Dolayısıyla bu bölüşümden
yüksek pay almaya odaklanmamız gerekiyor. Coğrafi
konum, lojistik ağlar, aksamayan tedarik zinciri, acil
durumlara müdahale kapasitesi ve kriz yönetme becerisiyle ülkemizin önemli
artıları var. Savunma sanayi,
otomotiv, tekstil ve beyaz
eşyada sahip olduğu¬muz
üstünlükleri, daha fazla sektöre yaymak istiyoruz. Türkiye, yeni dönemde dünyanın sayılı bölgesel tedarik
merkezlerinden biri olabilir.
Makine sektöründe açtığımız çağrıyı yakında sonuçlandıracağız. Önümüzdeki
aylarda, diğer öncelikli sektörler için de Hamle Programı devrede olacak.”

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 20 Mayıs
2020 tarihinde düzenlenen DEİK Talks’un konuğu oldu.
güvence altına almak olduğunu söylerken üretim öncesi
ve sonrasını en ince detayına
kadar planlamanın önemine
dikkat çekti.
Kovid-19 Güvenli Üretim
Kalite Belgesi vereceğiz
“Türk Standartları Enstitüsü ile bir kılavuz hazırladık.
Getirdiğimiz tedbirler, sanayi
işletmelerindeki çalışanların,
tedarikçilerin, ziyaretçilerin,
yani tüm paydaşların sağlığını
gözetiyor. Sektörlere göre farklılaşan tutarlı ve esnek bir çerçeve çizdik. Firmaların, basit
ama etkili tedbirler almasını
istiyoruz. Kılavuzu baz alarak
bir kontrol listesi de oluşturduk. Bu listeden hareketle
dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri
yapacağız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup ‘belge almak
istiyorum, işletmemi tescil
etmek istiyorum’ derse, uygun
olanlara Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi vereceğiz”
diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, normalleşme sürecinin bir diğer kritik
politikasının da Organize Sanayi Bölgelerinde baş-latılan
Kovid-19 testleri olduğunu
söyledi. Gebze ve Ankara’da
yapılan düzenli testlerin Mayıs ayı sonuna kadar tüm
OSB’lerde devreye alınması
için çalıştıklarını belirtti.
Dijital teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması için
çalışmalar sürüyor
Varank, iş insanlarından
tedarikçilerine sahip çıkmaları ve dijital dönüşüme hızla adapte olmalarına ilişkin
beklentilerini dile getirirken,
“Birlikte çalıştığınız KOBİ’lere lütfen destek olun. Talep
canlandığında, onların yetkinliği size güç katacak. Esnek
yapıları ve inovatif iş görme
tarzlarıyla startu-plar’dan en
iyi şekilde faydalanın. Gelecek vadeden çok parlak genç
girişimler var. Onlarla yapacağınız işbirlikleri; düşük ma-

liyetli, yenilikçi ve daha rekabetçi iş modelleri olarak size
geri dönecek. Yeni girişimlere
sadece maddi katkılar değil
onlara mentorluk yapmak,
danışmanlık vermek gibi çok
yoğun faaliyet-lerimiz var.
Türkiye’nin geleceğinde girişimciliğin çok önemli olduğunun farkındayız ve buna göre
hareket ediyoruz. Bu alanda
gördüğümüz eksiklik ise özel
sektörün bu işin ciddiyetine
yeterince farkına varamamış
olması. Türkiye’de şuanda girişimciliği yüzde 90 oranında
kamu destekliyor. Tüm dünyada özel sektör hem kendi
avantajına olacak şekilde hem
de yatırım yaptığında çok daha getirisi olduğunu bildiği
için bu alana yatırım yapıyor.
Global firmalar kendi içlerinde girişimciliğe fonlar ayırıyor” şeklinde konuştu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
paylaştığı 1 milyon yazılımcı
projesinin sektörde ilgi uyandırdığını ifade etti.
Her fırsatta dijitalleşmenin
altını çizen Varank şunları
söyledi: “Başarının anahta-rı,
sizlerin teknolojik değişime
ayak uydurma kabiliyetinizle
doğrudan ilişkili. Üretimde, tedarikte ve satışta dijital
imkânlardan yararlandıkça,
benzeri salgınlara karşı işletmele-rinizi daha dayanıklı
hale getirmiş olacaksınız. Bu
noktada biz Bakanlık olarak;
firmalarımızı dijital dönüşümlerinde teşvik ve hibe mekanizmalarıyla destekliyoruz.
TÜBİTAK bünyesi altında
bir Yapay Zeka Enstitüsü kurduk. Özellikle kamunun verisini yapay zeka alanlarında
kullanılmaya açılması konusunu dijital dönüşüm ofisimizle
beraber çalışıyoruz. Burada
kamu verisinden maksimum
düzeyde yararlanacağız.”
Varank, otomasyon süreçleri işletmelerinin baştan sona
tüm süreçlerinin dijitalleşmesi
IOT uygulamaları dijital satış
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kanallarının geliştirilmesi gibi
her şeyin dijitale dönüştüğü ve
bunların tartışıldığı bir dünyadan pandemi sürecine girildiğini hatırlattı, bu konuların
aslında bir lüks değil sadece
rekabetçilik açısından aynı zamanda hayatta kalabilmek için
gerekli olduğunu vurguladı.
Mustafa Varank, iki önemli
konuyu da gündeme şöyle taşıdı: “Ankara ve Bursa’da başlatılan modern fabrikalar; hem
teorik hem de uygulamalı olarak işletmelere öğretmek için
kurduğumuz okullardı. Ankara’daki uygulama sonuçlarında
gerçekten çok güzel neticeler
alındı. Yüzde 150’ye varan verimlilik artışı yakalayan işletmeler var. İkinci konu; dünya
ekonomik forumu ile beraber
başlattığımız projede Türkiye,
4. Sanayi devrimi afiliye merkezi oldu. Ataşehir’de kurulan
teknoloji merkezi ile birlikte
bakanlığımız Dünya Ekonomik Forumu, özellikle dijital
teknolojileri mevzuatlarının
yazılması, politikalarının uygulanması ile ilgili süreçleri yoğun bir şekilde yönetecektir.”
“Türkiye’yi teknoloji üreten
bir ülke konumuna
getirmek istiyoruz”
“Günümüzde hiç bir sektörü teknolojiden ayırmak
artık mümkün değil. Böylece,
bilişim sektörüne yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Yeniden yapılanma yaparak
Türkiye’de Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nü kurduk. Burada da özellikle Türkiye’yi artık her alanda bilişim de dâhil
teknolojiyi üreten bir ülke
konumuna getirmek istiyoruz.
Sanayi genel müdürlüğümüz
altında bilişim sektörü gözetimini yaptığımız bir sektör.
Burada, özellikle kamu alımlarında şirket yetkilendirmesi ile
ilgili çalışmalarımız ve bilişim
sektörüne ilişkin paydaşlarımızla başlattığımız inisiyatifler
var. Açık kaynak kod platformu
hayata geçirdik ve Türkiye’nin

ihtiyaç duyduğu yazılımları
açık kaynak kodlu şekilde geliştirerek güvenlik risklerinin
önüne geçmeyi hedefliyoruz,”
diyen Varank, takograf sürecine de değindi: “Takograf
süreci Avrupa Birliği ile uyum
çerçevesinde yürütülmektedir.
Ülkemizde trafik güvenliği ile
ilgili belirlenmiş kanunlar, insanların can ve mal güvenliğini
korumak için yapılmıştır. Bu
kanunların uygulanabilirliğini
denetleyecek mekanizmalar
sağlıklı bir şekilde oluşturulmamış, dijital takograf olmadığı için kimse bu kanun ve kurala uymuyor. Dolayısıyla trafikte
can güvenliğini ve haksız rekabeti ortadan kaldıracak şekilde
bir piyasa oluşturmak mümkün
hale gelmiyor. Aracınıza takılan bir cihaz ile trafik kuralları
ihlalleriniz net bir şekilde kayıt
altına alınacak ve kurallara uyma mecburiyeti hissetmiş olacaksınız. Pandemi süresinde bu
sürecin hayata geçmesi uzayabilir ancak sürücülerin bu kurallara uyması ile bizler de düzgün ve doğru işleyen bir sitemi
hayata geçirmeyi istiyoruz.”
“Teşviklerimizi vermeye
devam edeceğiz”
Mustafa Varank ayrıca salgın sürecinin özellikle temel
ihtiyaç maddelerinde kendi
kendimize yetebilmemizin
önemini gösterdiğini söyledi.
“Bunun ne kadar zaruri olduğunu, ülkeler arası maske,
kargo savaşları sırasında gördük” diyen Bakan, Türkiye’yi
dünyanın en büyük ilk 10
ekonomisine katma hedefi
için ülkemize inovasyonla
üretim yapacak kabiliyetleri kazandırmak gerektiğini
belirtti ve şunları söyledi:
“Özellikle, gıda ve temel
ihtiyaç malzemeleri ürünlerinin dünyada bize önemli
bir rekabetçilik kattığının
farkındayız. Stratejilerimizde
belirttiğimiz kimya, ilaç, raylı
sistemler ve makine sektörü
gibi alanlarda biz Türkiye’yi
katma değerli üretim yapan
konuma getirmek ve hatta
kendi kendine yeten bir hale
getirmek için teşviklerimizi
vermeye devam edeceğiz.”
Sanayi işbirliği projelerini
ülkemizdeki yerli katkıyı en
fazla öne çıkarabilecek işler
olduğu için çok önemsediklerini söyleyen Varank, diğer
çalışma ve gelişmelere ilişkin
de bilgi paylaştı: “Elektrik Üretim A.Ş.’nin kuracağı büyük
bir laboratuvarın ekip projesini hayata geçirdik” dedi.

LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

IRU Global Şoför Kıtlığı Raporu Hazırladı

ULUSLARARASI
Karayolu Taşımacılığı Birliği
IRU, Avrupa nakliyecisinin
gündeminden düşmeyen ‘şoför kıtlığı’ sorununu bir kez
daha mercek altına aldı. Şoför bulmada sorun yaşayan
Avrupalı nakliyeciler her
ortamda bu konunun üstesinden gelmek için tedbirleri
ve alternatifleri irdelemeye devam ediyor. Avrupalı
otoriteler 10-15 yıl öncesine
kadar Türkiye’den gelecek
şoförlere kapılarının açık
olduğunu ifade ediyorlardı,
ancak bugün Türkiye de aynı sorunla karşı karşıya.
Bu eksikliğin sebeplerini
araştıran IRU, bulgularını
içeren bir araştırma yürüttü
ve bulgularını raporladı. Avrupa ve BDT bölgesi genelindeki 14 ülkede 1200’ü aşkın farklı kişiden - Şoförler,
IRU üyeleri ve şirketler - alınan geri bildirimi belgeleyen
bu raporda dikkat çekilen
başlıca hususlar; sektörün
olumsuz imajı, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın
şoför bulunmaması, genç
nüfusun mesleğe ilgi göstermemesi ve mevcut işgücünün yaşlanması.
Rapora göre, 2018 yılında
karşılanamayan talep oranı
yüzde 21 iken bunun 2019
yılı sonu itibariyle yüzde 16
daha artarak yüzde 37’ye
ulaşması bekleniyor. IRU,

araştırma sonuçlarına dayanarak savunma ve iletişim
çalışmaları ile evrensel şoför
kıtlığı sorununa yönelik bazı
kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları oluşturdu.
Kısa vadeli eylemler
-Temel unsurları saptamak
ve eğilimleri gözlemlemek
için gerçek şirket verilerinin
düzenli olarak toplanması.
-Araştırmanın önümüzdeki yıllarda bazı başka bölgelere de yayılması.
-Teslimat sahalarında şoförlere karşı davranışları iyileştiren ortak ilkeler geliştirmek için Avrupa Yükleyiciler
Konseyi (ESC) ile birlikte ortak bir girişimin başlatılması.
-Şoförlük eğitimi mevzuatı ve bunun etkinliği ile
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara uyumunun yanı sıra
genç adayların profesyonel
şoförler olmalarının önünde
duran mesafe sınırlamaları ve
asgari şoförlük yaşı gibi mevcut engeller üzerine düşünmek için uzman bir grubun
oluşturulması.
Orta ve uzun vadeli eylemler
-Geleceğin meslekleri ve
işgücü modelleri dahil olmak
üzere, sektörün geleceğine
dair stratejik bir endüstri yansıması başlatmak.
-Genç bireyler arasında
karayolu taşımacılığı sektöründeki fırsatların farkındalığını arttırmak için eğitim
araçlarını geliştirmek üzere
eğitim kurumları ile iş birliği
içerisinde bulunmak.
-Sektördeki cinsiyet dengesizliğinin üzerine eğilmek ve
taşımacılık ağı içerisinde kadın oluşumu gerçekleştirmek.
-İşe alım, kapsayıcı olma
ve elde tutma açısından en iyi
kadın sürücü ve en iyi performans gösteren şirketler gibi
ödüller türetmek.

Taşımacılık sektöründe
profesyonel şoför kıtlığına
sebep olan birçok kilit unsur
bulunmaktadır.

Sektörün imajı
Sektör bir
imaj sorunu yaşıyor. Karayolu
taşımacılığı
endüstrisi üzerine- özellikle
halk otobüsü, yolcu otobüsü
ve kamyon şoförü mesleğikamusal bakış açısı her zaman olumlu yönde olmuyor.

Temel Bulgular
Çalışma
koşulları
İş memnuniyeti yüksek
olsa da yollardaki yaşamın çetrefilli olmadığı söylenemez. 55 yaş üstü
uzun yol şoförlerinin yüzde
87’si ve 25 yaş altının yüzde
73’ü; uygun olmayan çalışma
koşullarının ve uzun süreli evden uzak kalmanın bu mesleğe
atılmanın önündeki en büyük
engeller olduğunu bildiriyor.

Yeterli sayıda
kadın şoför
bulunmaması
Avrupa şoför nüfusunun
sadece yüzde 2’sini oluşturan
kadın şoförlerin birincil endişesi güvenlik.
Genç yetenekleri çekmek
IRU araştırması genç
şoförlerin

yaşlı meslektaşlarına kıyasla
iş memnuniyeti düzeylerinin
yüksek olduğunu gösterse de
mesleğe atılan genç insanların sayısı hala çok az.
İşgücünün
yaşlanması
Avrupa’da
profesyonel bir
sürücünün ortalama yaşı yaklaşık 50’dir. Bu
demografik dengesizlik önümüzdeki yıllarda artacaktır.

Yük ve yolcu istihdamında çalışan sürücüler için yetersiz talep ve beklenen talep artışı
Yük İstihdam Talebi

Yolcu İstihdam Talebi

2018

2019

21%

16%
21%

Karşılanamayan talep

Kaynak:
IRU Annual Report, 2019

2018
19%

2019
20%
19%

Beklenen talep artışı

65 Yaş Üzeri Ağır Ticari Araç Sürücüleri İçin Geçici Çalışma İzni
TÜRKIYE ve dünyadaki etkileri ağır bir şekilde devam
eden korona virüs salgınında
dönemsel önlemler de hayata geçiriliyor. Deneyimli ağır
ticari araç sürücülerine daha
fazla ihtiyaç duyulduğu bugünlerde Ulaştırma ve
AltyapıBakanlığı’ndan
önemli bir açıklama yapıldı.
Ulaştırma
ve Altyapı
Bakanlığı,
Ulaştırma
Hizmetleri Dü-

zenleme Genel Müdürlüğü
tarafından UND’ye iletilen
açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sürücü teminindeki
güçlükler dikkate alınarak,
söz konusu salgının karayolu
taşımacılık sektörüne etkisinin azaltılmasını teminen,
daha önce uygun
mesleki yeterlilik
belgesi (SRC-3)
bulunan sürücülerin çalışmaya devam etmesinin önü açıldı.
UND tarafın-

dan yapılan açıklamada sektörde yaşanan şoför eksikliğine yeni tip korona virüs
salgını eklenmesiyle, tedarik
zincirinin en önemli halkası
olan nakliyenin durma noktasına geldiği, dolayısıyla mesleğini icra edebilecek 65 yaşını
dolduran şoförlerin çalışmalarına imkân verilmesi yönündeki taleplerinin Bakanlık
tarafından uygun bulunduğu
ifade edildi.
Süreç nasıl işleyecek?
• Firma birden fazla şoförü
adına başvuru yapabilir. 65

6

yaşını dolduran şoförleri
adına (SGK -Kayıtları vb.)
Bakanlıkla yaptığı diğer iş
ve işlemlerde izlediği sürecin aynısını izleyerek başvuru yapabilir.
• Başvuruda Sağlık Raporunun alınışı 30 günü geçmemiş
olmalıdır.
• Raporda mutlaka “şoförlük
mesleğini icra etmesine engel
yoktur” ibaresi yer almalıdır
• Rapor, Sağlık Bakanlığı eNabız Sisteminden kontrol
edilebilmeli.
• Başvuruda Sağlık Bakanlık
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onaylı Psikoteknik Raporunun nüshası
• Vizenin okunaklı fotokopisi
(fotokopi renkli olmalı)
• SRC 3 için ne kadar süre
uzatımı söz konusu ise aynı
süre Dijital Kart için de söz
konusu olup, ilave bir başvuruya gerek yoktur.
Diğer ülkelerde sürücü yaş
sınırlaması var mı?
Avrupa Birliği ülkelerinde
ağır ticari araç sürücülerinin
yaş kısıtlamasıyla ilgili tek bir
model uygulanmıyor. Her ülke farklı bir model izlerken

uygulanan modeller iki temel
doğrultuda farklılaşıyor. Başta Almanya ve Fransa olmak
üzere Belçika ve İsveç’in de
dahil olduğu grup ağır ticari
ehliyetlerinin yenilenmesinde
özel bir prosedür izlemiyor.
Ancak diğer ülkelerde kimilerinde 50 yaştan başlayarak ve
yaşlandıkça artan sıklıkta ehliyet yenilemeleri için doktor
raporlarına ihtiyaç duyuluyor. Yapılan doktor kontrolleri ise genellikle 70 yaş civarında ve her 2 yılda bir olmak
üzere talep ediliyor.

DRIVE THE NEW WAY

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

LOJİSTİK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:

“Fuarların ihracatımıza katkısı
son derece önemli”
TİM Başkanı İsmail Gülle, Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği (UFYD) ile gerçekleştirilen
online konferansta “Fuarcılığın İhracata Katkısı ve Kovid-19 Süreci” konusu ele alındı.
Gülle yaptığı konuşmada, “Fuarların ihracatımıza katkısı son derece önemli, bu bilinçle
fuarcılık sektörümüz ile her zaman koordinasyon halindeyiz” dedi.
TÜM dünyayı etkisi altına
alan Kovid-19 salgın sebebiyle iş dünyasının hareket ve temas imkanları küresel ölçekte
kısıtlandığı bu süreçte dijital
pazarlama yöntemlerinin ve
sanal ticaret platformları daha önemli hale geldi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yaşadığımız bu günler
hepimizde çok değişik izler
bıraktı. Bu süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında
hizmet sektörleri geldi. Doğal olarak fuarcılık sektörü
ve dünyadaki tüm organizasyonlar iptal edildi. Dünya eve
kapandı, hastaneler, eğitim

hizmetleri, spor bütün bu
hizmetin içerisindekiler etkilendi. Üretimlerimiz durdu
ama ihracatımız durmadı.
Bu nedenle ihracatımızda
geçmiş aylarına göre kıyasladığımızda ciddi düşüşler yaşandı” dedi.
Önümüzdeki dönemde sa-

Brand Finance
Ekol’ü Türkiye’nin
En Değerli Lojistik
Şirketi Olarak Seçti
EKOL Lojistik, uluslararası
marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 5. kez Türkiye’nin en
değerli lojistik şirketi seçildi.
Bağımsız marka değerleme
danışmanlık şirketi Brand
Finance’ın açıkladığı “Turkey 100 2020 Türkiye’nin
En Değerli ve En Güçlü
Markaları“ raporuna göre 78
milyon dolar marka değeriyle
Ekol, lojistik sektörünün en
değerli markası unvanına sahip olduğu açıklandı.
Rapora göre Ekol’ün mar-

ka değeri bir önceki yıla göre
yüzde 10,2 oranında artış
gösterdi. Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam
değeri ise bu yıl geçen yıla
göre yüzde 24 artarak 24,6
milyar dolara ulaştı.
Pazarlama ve finans
arasında köprü kurmak
amacıyla her yıl dünyanın
en büyük 5 bin markasını
değerlendiren Brand Finance, 1996 yılından bu
yana yayımladığı raporları
kamuoyunun ve sektörlerin
bilgisine sunuyor.

liyetlerini sürdüren şubemizle birlikte ticaret heyetleri ve
sanal fuarlar gerçekleştirdik.
Yani sürecin devamlılığı açısından hepimize bir memnuniyet verdi. Bundan süreç
sonrasında hayatımızda, dijital ve sanal ticaretin devam
edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Kovid-19’un Dünya’da ve
Türkiye’de birçok sektörü
olumsuz etkilediğini söyleyen Gülle, başta tekstil olmak
üzere, otomotiv, çelik, elektronik ve makine sektörlerin
bu süreçten ciddi anlamda
etkilendiğini kaydetti. Gülle
sözlerini şöyle sürdürdü, “Lojistik sektörü de çok sıkıntılı
bir süreç yaşadı, buna rağmen
her şey çok güzel yönetildi.
Tabii bu sürecin devamında
Türkiye’nin çok avantajlı bir
dönem yaşayacağını hepimiz
görüyoruz. Uluslararası ticarette en önemlisi fuarcılık,
tanıtım ve heyet kısımlarıdır.
TİM olarak da bütün ülkeleri yakından takip ediyoruz.
Onlardan aldığımız bilgileri
tüm üyelerimize bildirerek şu
anda bu süreci götürüyoruz.”
Mayıs ayından itibaren di-

nal fuarların ve sanal ticaret
heyetlerinin sayısı katlanarak artacağını belirten Gülle,
“Pandemi sürecinde dijital
ortamları kullanmalıyız. Ticaret, akan, yaşayan, çalışan
bir organizma, bunun bir
şekilde devam etmesi gerekiyor. Bünyemizdeki ticari faa-

jital fuarcılığa yoğunlaşarak
sanal fuarcılık komitesi kurulduğunu ve organize faaliyetlerinin başladığını ifade eden
Gülle, “ Sanal fuarcılığın büyüyeceğini, genişleyeceğini ve
devam edeceğini görüyoruz.
Bu konuda destek istedik ve
bir düzenleme yapıldı. Geçen
hafta ilk defa bir ayakkabı fuarı organize ettik. Bize verilen
raporda gördüğümüz son derece başarılı olduğu yönündeydi. Dijital fuarların, gerek
maliyet, hız açısından hemen
reaksiyon vermesi önemli.
Biz bütün fuar hizmetlerini
bir takım lojistik projelerle
destekliyoruz. Devletimiz ve
bakanlığımız ile yapmış olduğumuz lojistik ve ticaret
merkezleri
çalışmalarımız
var. Bunlarla beraber belirli
bir bölge dağılımı, belirli bir
sektör yoğunlaşması projeleri
yapacağız” şeklinde konuştu.
TİM olarak elinizde çok
ciddi bir bilgi birikimi, tecrübe olduğunu belirten Gülle, “Bunları mutlaka bizlerin
kullanması gerekiyor. Bu toplantıyı verimli hale getirmek
için yapmamız gereken şey
proje üretmek. Bizim bu ko-

nuda kapımız açık. Her türlü
teklifi ve projeyi de dinlemeye, paylaşmaya ve yapmaya
da hazırız. TİM’in kurulma
amacı ve temel felsefesi bütün
üyelerimize yol göstermek,
strateji hazırlamak ve bu konuda önderlik etmek.”
Sanal fuar ve heyetlerin
sayısı artacak
“TİM olarak, İhracatçıların “yeni normale” adaptasyonları noktasında yapılacak
olan her türlü “Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetini
destekliyoruz. Bu anlamda
yeni dönemde “Sanal fuarlar”
gibi “Sanal Ticaret Heyetleri”
de ayrı bir önem taşıyor. Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında
dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Ticaret
Bakanlığı koordinasyonuyla
ilkini Özbekistan’la gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimize Kenya ve Hindistan’la
devam ettik” diyen TİM
Başkanı Gülle; “Önümüzdeki dönemde, gerek ilkleri
yaşadığımız bu fuar gibi sanal
fuarların gerekse sanal ticaret
heyetlerinin sayısı katlanarak
artacak” dedi.

Fevzi Gandur Logistics CRM Sayesinde
2020’de de Büyümeyi Hedefliyor
DIJITAL yatırımlara ve
teknolojik alt yapıya verdiği
önemle bilinen, lojistik sektörünün köklü şirketlerinden
Fevzi Gandur Logistics’in
Pazarlama ve Satış Geliştirme
Müdürü Müge Karahan, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdikleri CRM yatırımları sayesinde bu zor süreci daha kolay
yönetebildiklerini açıkladı.
Karahan, tüm bu yatırımların Kovid-19 sürecinde Fevzi
Gandur Logistics’e olumlu
yansıdığını, büyüme hızının
yavaşlamadan, artış gösterdiğini açıkladı.
CRM’i şirket hafızası olarak gördüklerini ve doğru
müşteriye doğru hizmeti sunabilmek için olmazsa olmaz
bir ihtiyaç olduğunu ifade
eden Karahan, “Müşterinin
ve beklentilerinin datasını
tutmak, müşteriye bir adım

önde hizmet vermek için bu
datayı doğru okumak, akıllı
servis çözümleri sunabilmek
markaları rakiplerinden ayrıştırıyor” sözlerini kullandı.
CRM ile, müşterilerinin
ihtiyaç ve taleplerini daha
iyi analiz edebildiklerini
belirten Karahan, “Bu süreçte hangi müşterinin neye
ihtiyacı olduğunu daha iyi
gözlemledik. Onları gerektiğinde harekete geçirecek
gerektiğinde iyi hissettirecek
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mesajlar, içerikler ürettik.
Örneğin sınır kapılarındaki
yoğunluk ya da aksaklıkları
görerek, yükü olan şirketleri
havayoluna ya da intermodal
taşımaya yönlendirebildik.
Yükleri teslim alacak işletmelerin kapanmaya, havayolu
taşımalarının durmaya başladığı dönemde ise depolarımıza yönlendirecek içerikler
ile müşterilerimize seslendik.
Ama sadece hizmet satmaya
odaklanmadık. Bu süreçte on

binlerce müşterimize ‘Nasılsınız?’ temalı içerikler ile her
zaman yanlarında olduğumuzu hissettirdik” dedi.
Bir çok şirketin bu sürece
panikle girdiğini belirten Karahan, “Kriz anlarında ‘ben
şimdi ne yapacağım’ diye
çözüm arama dönemi bitti.
‘Bir şey olursa nasıl hareket
etmeliyim’ dönemindeyiz.
Bir kez daha gördük ki dijitale, teknolojiye yapılan her
yatırımın karşılığını alıyorsunuz. Biz, dijital altyapımız
sayesinde evden çalışmaya
başladığımızda sabah bilgisayarlarımızı açtığımızda ofise
gelmiş olduk. CRM üzerinden çalışma disiplini edinen
satış ve pazarlama ekiplerimiz de bu zor günlerde bu
disiplinden oldukça pozitif
şekilde faydalandılar” değerlendirmesinde bulundu.

LOJİSTİK

Arkas Lojistik Çin-Türkiye
Arasında Avrupa’ya Marmaray
Bağlantısı İle Servis Başlattı

2017 yılında BTK (Bakü-TiflisKars) demiryolu hattında ilk demiryolu taşımasını başlatan Arkas
Lojistik, Çin-Türkiye Demir İpek
Yolu’nda Marmaray bağlantısı ile
transit olarak Avrupa’ya yük taşımaya başladı.
Marmaray’da kıtalar arası yük
taşımacılığının başlamasıyla birlikte Çin-Avrupa koridorundaki
demiryolu taşımalarına başlayan
Arkas Lojistik, 18 günlük transit
süreyle yükleri Çin’den Türkiye’ye
ve Türkiye’den Marmaray bağlantısı ile Avrupa’ya taşıyor. Haftada bir
yapılması hedeflenen servisin sıklığı
potansiyele bağlı olarak artırılacak.
Servisin kesintisiz hatla ihracatın artmasına ve hızlanmasına
katkı sağlaması bekleniyor. Arkas
Lojistik CEO’su Onur Göçmez,
“Marmaray’da yük taşımacılığının başlaması aslında varlığının ve
fonksiyonunun önemini daha çok
gösterecek. Sektörün uzun zaman-

dır beklediği bir durumdu. Demir
yoluna öncü yatırımlar yapan bir
kurumuz. Bu noktada çok kritik ve
Arkas Holding’in çok önemsediği
bir konu da kara terminalleri. Kara terminalleri; demiryolu, deniz
yolu ve kara yolunun aynı anda hat
mantığında birleşmesini ve oradan

dağıtımın yapılmasını sağlayacak.
Arkas olarak Duisport ortaklığıyla
Kartepe Köseköy’de yapımına başladığımız kara terminali Railport da
bu bakımdan önemli ve Marmaray’a
entegre olacak. Bu günümüz şartlarına uygun şekilde hem temassız operasyonu destekliyor hem

İstanbul
Ulaşımına
Lojistik
Sektöründen
Transfer

İETT Genel Müdürü
Alper Bilgili
İETT Genel Müdürlüğü’ne lojistik
sektörünün yakından tanıdığı profesyonel isimlerden olan Alper Bilgili
atandı.
2017 yılından beri Ekol Lojistik’in
Filo Genel Müdürlüğünü yürüten Alper Bilgili “Atlas Yılın Karayolu Lojistik
Yöneticisi” ödüllerini alan Bilgili, 2011
yılında ise IRU’dan “Yılın Uluslararası
Taşımacılık Üst Yöneticisi” olarak seçilmişti. Ekol Lojistik’ten önce de Mars
Lojistik’te uzun yıllar Filo Yönetimi
Genel Müdürü olarak görev yapan Bilgili, sektöre Omsan Lojistik ile girmişti.
Alper Bilgili, 1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği bölümünden mezun
oldu. 2000 yılında araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde
Ulaşım Mühendisliği alanında yüksek
lisans eğitimini tamamladı ve 2001’de
de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
MBA derecesini elde etti.
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de lojistik açısından yeni dünyada
Türkiye’nin bir paya sahip olmasını
sağlayacak” dedi.
Arkas Lojistik’in demir ipek yolu
servisindeki hat Çin’in XI’AN kentinden başlıyor. Kapıdan kapıya taşıma yapılan bu serviste Arkas Lojistik
XI’AN istasyonuna kadar ön taşımaları da gerçekleştiriyor. Hat, XI’AN’dan
Kazakistan’a ulaşarak Hazar kıyısındaki Aktau Limanı’na varıyor. Buradan Bakü, Tiflis ve Kars güzergahıyla
Türkiye’ye ulaşıyor. Kars üzerinden
İzmit’e bağlanıyor ve Marmaray’ı takiben Avrupa’ya uzanıyor.

LOJİSTİK

Netlog Fortune 500’de
64’üncü Sıraya Yükseldi
FORTUNE Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak
hazırlanan ve Türkiye’nin en
büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 - 2019 listesi
açıklandı. Farklı sektörlerden
500 şirketin, 2019 yılındaki
net satışlarına göre sıralandığı listede lojistik sektörünün
lideri Netlog oldu. 2019 yılında net satışlarını 4,7 milyar TL’nin üzerine taşıyan

Farklı sektörlerden 500 şirketin, 2019’daki net satışlarına
göre sıralandığı listede lojistik sektöründe en üst sırada yer
alan Netlog, Türkiye’nin en büyük 64’üncü şirketi oldu.
şirket, listede en fazla istihdam sağlayan kurumlar arasında yer aldı.
Son yıllarda gösterdiği
yüksek ihracat performansıyla da dikkat çeken Netlog’un,
2019 cirosunda ihracatın payı

ise 3 milyar TL’yi aştı. Son 4
yıldır Türkiye’nin en büyük
hizmet ihracatçıları listesinde
ilk 10’da yer alan Netlog, geçtiğimiz yıl sonunda Hizmet
İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen ödül tö-

Türk Kargo Devindeki
Yabancı Payı Artıyor
AVUSTURYALI
lojistik
şirketi Österreichische Post
(Austrian Post), yüzde 25 hisse
sahibi olduğu Aras Kargo’daki
payını yüzde 80’e yükselteceğini
açıkladı. Aras Kargo’ya 2013 yılında yüzde 25 hisseyle ortak olan Austrian Post’un daha önce
de Aras Kargo’daki hisse payını
yükselmesi gündeme gelmişti.
Austrian Post’dan yapılan
açıklamaya göre, şirkette Baran
Aras yüzde 20 hisse ile ortak
malik olmaya devam edecek ve
aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu’nda görev alacak.

Sürecin yasal onayın ardından
devam etmesi bekleniyor.
Türkiye’nin en büyük kargo hizmet sunucularından biri

Salgın Sıfır Stok
Dönemini Bitirdi

“BU durum şirketleri üretimde kullanacakları malzemelerde daha fazla stok
tutmaya yöneltecek” diyen
Intermax Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, depolama ihtiyaçlarının
önümüzdeki dönemde artacağına dikkat çekti.
Korona virüs salgını, öncesinde sıfır stok ilkesiyle
çalışan birçok şirket, gelen
talepleri karşılamakta zorlandı. Ara ürün ya da ham
madde satın aldıkları tedarikçiler üretime ara verince,
onların üretimleri de mecburen durdu.
Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş

reninde de “Yük Taşımacılığı
ve Lojistik Hizmetleri” kategorisinde birincilik ödülünün
sahibi olmuştu.
2004 yılında 13 TIR, 13
şoför ve 8 çalışan ile lojistik sektörüne giren Netlog,

aradan geçen 16 yılda dünya genelinde 15 bine yakın
çalışanı bulunan entegre bir
lojistik şirketine dönüşmüş
durumda. Türkiye’nin yanı
sıra Belçika, Hollanda, Amerika, İngiltere ve Birleşik

Arap Emirlikleri (Dubai)
olmak üzere yurt dışında 5
farklı ülkede faaliyetlerine
devam eden Netlog, son yatırımlarla birlikte toplam depo sayısını da 70’in üzerine
çıkarmış durumda.

Gefco Wuhan’dan Fransa’ya İlk
Blok Yük Trenini Yola Çıkardı

olan Aras Kargo 2019 yılında 1
milyar 370 milyon gelirle yıllık
yaklaşık 150 milyon paket ve
posta dağıtımına imza attı.

Korona virüs salgını
öncesi sıfır stokla
çalışmayı tercih eden
üretici şirketler,
ara ürün ya da
ham madde satın
aldığı şirketlerin
üretime ara vermesi
nedeniyle ‘mecburi
paydos’ etti.

GEFCO, Kovid-19 global
krizinin ardından Çin’in Wuhan şehrinden Fransa’ya seyahat edecek ilk blok yük trenlerden birinin güvenliği için
gerekli önlemleri alıp 500-ton
önemli otomotiv yedek parçasının taşınmasını sağladı.
Çin’de demiryoluna olan
talebin artması ve trenlerin
çoğunun nihai noktasının
Almanya olması sebebiyle,
Gefco, doğrudan Fransa’ya
tahsis edilmiş bir yük treninin ulaşımını sağlamak ve
nakliyeyi koordine etmek
için demiryolu operatörleri
ve terminal sahipleriyle yakın bir şekilde çalıştı.
Bu çözüm, karayolu ve demiryolu için gerekli tüm ön
taşıma ve nihai taşımaları,
Şangay ve Chengdu’daki tedarikçi tesislerde ürünlerin
konteynerlara yüklenmesini,
Fransa’da gümrük prosedür-

lerini ve depolama işlemlerini de kapsıyor.
21 Nisan 2020 tarihinde toplanan 41 konteyner;
Çin, Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya, Almanya ve
sonunda Fransa olmak üzere

7 ülkede 10.000 km’lik bir
yol kat etti. Gönderiler, 19
günlük yolculuğun ardından
Fransa’nın kuzeyinde yer alan Dourges’deki Lille Dourges Konteyner Terminali’ne
teslim edildi.

DHL’den Lojistik ve Sağlık
Çalışanlarına Teşekkür

di. Ham madde ithal ederek
üretim yapan birçok şirket,
ithalat yaptığı şirketlerin
üretimi durdurması nedeÇelikel, “Daha az maliyet niyle, normalde üretim yahedefiyle sıfır stok prensi- pabilecek kapasitede olmabiyle çalışan şirketler, Koro- sına rağmen faaliyetlerini
na virüs salgınının yarattığı durdurmak zorunda kaldı.”
ortamdan olumsuz etkilen- ifadelerini kullandı.
Çelikel, bu şirketlerin
Intermax Logistics Yönetim Kovid-19 sonrasındaki döKurulu Başkanı Savaş Çelikel
neme ayak uydurabilmek
amacıyla stok planlamalarında değişikliğe gidebileceği belirtti.
Özellikle üretici şirketlerin
önümüzdeki süreçte üretimde
kullanacakları ham maddelerde daha fazla stok tutmaya
yönelebileceğini vurgulayan
Çelikel hem Türkiye’de hem
de dünyada daha fazla etkin
depolama alanlarına ihtiyaç
duyulabileceğinin altını çizdi.

DHL Express, koronavirüs
pandemisi sürerken ön saflarda görev yapan çalışanlarına teşekkür etmek üzere özel
bir jeste imza attı. Gökkuşağı
sembolleri ve dev “Thank
You” (Teşekkür Ederiz) yazılarıyla donatılan DHL uçağı,
şirketin 220’yi aşkın ülke ve
bölgede hub’lar ve geçiş noktaları ile oluşturduğu ağı ve
operasyonlarını ayakta tutan
tüm çalışanlarına yönelik
minnettarlığını ifade ediyor.
DHL Express Avrupa
CEO’su Alberto Nobis, konuya ilişkin açıklamasında,
“Mevcut küresel kriz içerisinde
dünyamızın çarklarının dönmeye devam etmesini sağlayan
cesur çalışanlarımıza ve yürekli
sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmekten heyecan duyuyoruz. Özel olarak bu
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iş için düzenlediğimiz uçağımız ile onların özverili çabalarına ve güzel bir amaç uğruna
böylesine gönüllü mücadele
etmelerine duyduğumuz minnettarlığı vurgulamak istedik”
diye konuştu.
DHL Express’in “Seninle
Daha Yeşil” projesi hız
kesmeden devam ediyor
DHL Express Türkiye,
2019 sonunda çevre odaklı sosyal girişim ecording ve
Orman Genel Müdürlüğü iş
birliğiyle başlattığı “Seninle
Daha Yeşil” projesini yeni to-

humlarla sürdürüyor.
Projenin ilk etabında tüm
müşterileri ve çalışanları
için 13.000 ağaç tohumunu
Ankara’da toprakla buluşturan DHL Express, 2020 yılı
boyunca tüm paydaşlarını bu
sürece dahil ederek ilerliyor.
Proje başlangıcında duyurulduğu üzere 2020 boyunca karbon ayak izini sıfırlayan GoGreen İklim Nötr ürünüyle
yapılan her gönderi ve projeye
özel oluşturulan Instagram
filtresinin her kullanımı için
yeni bir tohum yeşertiliyor.

Hızlı ve sürekli değişen dinamik ihtiyaçlara ve iş modellerine uyarlanabilir
çözümler sunan SOFT Uygulamaları ile raporlama dahil rutin ve tekrarlanan iş
süreçlerinizi SOFT Yazılım Robotlarına devrederek DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE
kesintisiz, hatasız, doğru zamanda ve anlamsız iş yüklerini ortadan kaldırılabilirsiniz.
Operasyonel verimlilik, performans yönetimi, maliyet düşürme ve denetiminde
bir avantaj sağlanırken, şirketlerin sürdürülebilir iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve
yönetilmesinde hiç olmadığı kadar esnek ve parametrik bir yapıya sahip olabilirsiniz.

‘’Tedarik Zinciri, Lojistik ve Taşımacılık Yönetiminde’’

Stratejik İş Ortağınız
+90 212 212 79 20

pazarlama@soo.com.tr

www.soo.com.tr

LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

“Bu süreç lojistikte
alternatif modlara önem
vermemiz gerektiğini öğretti”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK),
Avrasya ve Sektörel İş Konseyleri üyelerini bir araya getirdiği toplantıda,
Bakan Pekcan global ve Türkiye ticaret ve ekonomisine ilişkin önemli veriler paylaştı.
“KOVID-19 sağlığı ne kadar
etkilediyse dünyadaki ekonomik hayatı da o kadar etkiledi,”
diyen Bakan Pekcan; “IMF 6
Nisan’dan küresel büyümenin
yüzde 3 küçüleceğini, geçtiğimiz haftalarda da bu rakamda
aşağı yönde düzeltme yapılacağını öngördü. Dünya Ticaret Örgütü iyimser senaryoda
yüzde 2,5; kötümser senaryoda 8,8 küçülmeden söz ederken IMF, Avrupa Birliği’nin
7,1; ABD’nin 5,9 oranında
küçülme ile karşılaşacağını
öngördü. DTÖ’nün Avrasya
ülkelerine ilişkin büyüme öngörüsü, eksi yönde (-) 7,1 oldu. IMF’in Türkiye ekonomisi
için öngörüsü, yüzde 5 küçülme yönünde. DTÖ, küresel
ticaretin 2020 yılında iyimser
senaryoda yüzde 12,9; kötümser senaryoda da yüzde 31,9
küçüleceğini öngördü. Bütün
bu küçülme rakamlarının çok
yüksek olmasının yanında verilen aralıkların çok fazla olduğunu görüyoruz. Uluslararası kurum ve kuruluşlar da bu
pandeminin ekonomik etkisini ölçebilmiş ve öngörüsünü
yapabilmiş değil. Bu doğrultuda da biz kendi çalışmalarımızda nasıl ayrışabileceğimize
bakmak zorundayız,” dedi.
Açıklanan ekonomik istikrar
kalkanı paketi çerçevesinde
firmaların stopaj ve sosyal
güvenlik kurum primlerinin
ötelenmesi, finansal desteklere
daha kolay ulaşılabilmesi ve istihdamın muhafazası yönünde desteklere değinen Pekcan,
Eximbank kanalıyla da kredi
ödemelerinde vade uzatımları
tanıdıklarını söyledi, Eximbank ile 678 milyon dolarlık
bir sendikasyon kredisi imzalandığını duyurdu.
Pandemi sürecinde lojistik
operasyonların sürekliliği için
alınan tedbirleri detaylı şekilde anlattı ve “Salgın sırasında
en önemli paydaşlarımızdan
biri lojistik sektörü oldu.
Hem pandemi esnasında hem
de sonrasında kendileriyle yakın işbirliği ile yakın çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.
İş konseyleri başkanlarının
bilgilendirmelerini ve sorula-

rını da tek tek dinleyen Ruhsar Pekcan, detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Lojistik
İş Konseyi Başkanı Turgut
Erkeskin, sektör adına Bakan
Pekcan’a teşekkürlerini iletti. “Lojistik hareketimizi yaparken en büyük özelliğimiz
hareket kabiliyetimizi devam
ettirebilmemiz. Bakanlığınız
bütün ekibiyle beraber bu zor
süreçte hareket kabiliyetimizin yerinde olması için tüm
desteği verdi ve biz bununla
birlikte Türk ihracatını ayakta
tutabilir olduk” diyerek sektörün ihtiyaçlarını ve taleplerini dile getirdi.
“2019’u başarı ile kapattık
ama 2020’de resim değişti
2019’u başarılı bir yıl olarak
kapattık. Küresel emtia fiyatları yüzde 8,3 azalmıştı. Bizim
miktar bazında ihracatımız
yüzde 6,5 artmasına rağmen
yüzde 2,1 olarak gerçekleşmişti. Dünyada ihracatı en
çok artan ilk 50 ülke arasında
8. Sıraya yerleşmiştik. OcakŞubat’ta yüzde 4,1 ihracat
artışı ile dünyada ihracatı en
çok artan ülkeler arasında 9.
Sıraya yerleştik. Ancak Mart
ayı ile beraber resim değişti ve
yüzde 17,8 ihracat azalması
söz konusu oldu. Nisan’da bu
oran yüzde 41,4’e çıktı. Nisan
ayında Fransa’ya ihracatımız
yüzde 66, İspanya’ya yüzde 60,
İngiltere’ye yüzde 58, İtalya’ya
yüzde 51, Belçika’ya yüzde 50,
Almanya’ya yüzde 36, Irak’a
yüzde 35, ABD’ye yüzde 25
azalma gerçekleşti. Bazı siparişler iptal edilirken bazıları
gönderildiği halde araçlardan
indirilmesi dahi sorun oldu.
Bu dönemde dijital ekonominin alışverişte, iletişimde
ne kadar önemli olduğunu
gördük. Bakanlık olarak bu
konuda attığımız ciddi adımların verimini gördük ve iş
dünyasından en çok teşekkürü bu kapsamda aldık. Bu
dönemde sanal fuar ve sanal
ticaret heyeti uygulamalarımızı başlattık. Önce 11 Mayıs’ta
Kolombiya’da sanal ticaret heyeti uygulaması başlattık, başarılı bir uygulama oldu. Şimdi
sırasıyla demir-çelik, demir dışı metaller, doğal taş, gıda, ev-

mutfak eşyaları, plastik sektörlerinden Amerika, Meksika,
Polonya ve Şili’de sanal ticaret
heyetlerimizi organize ettik
ve bu ay içinde gerçekleştiriyoruz. Sanal fuar uygulamalarımıza tarım makineleriyle
başlayıp ayakkabı ve saraciye
sektörleriyle devam edeceğiz.
Lojistik sektörünün
bütün paydaşlarına
teşekkür ediyorum
Elektronik gümrük uygulamalarımızla; yerinde gümrükleme, varış öncesi gümrükleme, kağıtsız gümrük
uygulamalarımız ile beraber
bu dönemde dış ticaret yapan firmalarımız gümrüklere uğramadan işlemlerini
gerçekleştirebildiler. Biz de
Avrupa’dan gelen ATR menşei belgelerini elektronik ortamda kabul ettik. Biz onları
kabul etmeye hazırdık ama
AB henüz sistemlerinin hazır
olmadığını söylüyordu. Daha
önce bizim sevk evraklarımızı, QR kodlu ve son derece
güvenli olmasına rağmen
elektronik ortamda kabul etmemişti. Bu dönemde onlar
da bu evrakları kabul ettiler
ve iş insanlarımızın gümrüğe
gitmelerine gerek kalmadı.
Amacımız pandemi sonrasında da bu sürecin devam ettirilmesini sağlamak. Bunu AB
büyükelçileri ile görüşmemizde de gündeme getirdim.
Bu süreç bize alternatif
lojistik modları üzerinde ne
kadar durmamız gerektiğini öğretti. Bizim ticaretimiz
karayolu üzerine odaklanmış
durumda ama sınır kapılarının kapanmasıyla beraber bir
taraftan biz temassız ticaret
uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Lojistik sektörümüzün
bütün paydaşlarına; başta
UND’ye gösterdikleri özveri
ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Bu sayede Habur’da
bin 500’lü rakamlara ulaştık.
İlk günler 7 araç, ilk hafta
300 araç derken pandemi
öncesinde bin 600 araç ortalamamız vardı; temassız ticaret, araç-şoför-dorse değişimi
ile bin 576 araca kadar çıktık.
Kapıkule’de de bu uygulamayı yaptık. Türk araçlarına
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TIR parkında, yabancı araçlara da tampon bölgede bu
uygulamayı gerçekleştirdik.
Kapıköy’de İran ile olan ticaretimizde tampon bölgemiz
yoktu. Buradan vagonları lokomotif ile ittirerek öbür taraftan da çekerek nakliyemizi
demiryolu ile gerçekleştirdik.
Ocak-Şubat ayında 280 vagon
ortalaması varken Nisan ayında Kapıköy’de bin 800 vagonla ticaret gerçekleştirdik. Bu
dönemde Bakü-Tiflis-Kars
demiryolunu da çok verimli
kullanmaya başladık. Ocak’ta
121 vagon, 4 bin 200 ton olan
taşıma hacmini Nisan ayında
443 vagonla 27 bin 113 tona
çıkardık. Özellikle Avrasya
coğrafyasında Bakü-TiflisKars demiryolu hattının daha verimli kullanılarak hem
geçiş ücretlerinden hem kota
sıkıntılarından
kurtulmak
üzere paydaşlarımızla işbirliği
yapıyoruz. Türk Konseyi Ticaret Bakanları ile 6 Mayıs’ta
bir araya gelip bu görüşlerimizi paylaştık. Demiryolu
ticaretimize ağırlık vermeliyiz. Bu dönemde, günde bir
sefer yapan Çerkezköy-Plovdiv (Bulgaristan) demiryolu
seferini iki sefere çıkardık.
Romanya’ya Karasu-Köstence RO-RO seferini ekledik.
Bu süreçte İtalya ve Fransa
ile insansız ve çekicisiz olmak
üzere RO-RO seferlerimiz
devam etti. Yine bu süreçte
dahilde işleme izin belgelerinin sürelerini uzattık. Yetkilendirilmiş yetkili statüsüne
haiz firmalarımıza daha da ek
kolaylıklar sağladık.
Avrasya ülkelerine
ihracatımızı arttırmak için
hepimize çok iş düşüyor
Kafkasya, Kuzey Karadeniz,
Hazar, Orta Asya bölgelerinin
toplamında 25 milyon m2’de
300 milyona yakın nüfus barınmakta. Bu ülkelerin toplam
milli geliri 2,2 trilyon dolar ve
yaklaşık dış ticaret hacmi de 1
trilyon dolardır. Maalesef bu
ticaret hacminden ne kendileri arasında yeterince faydalanabiliyor ne de bizim ticaret
hacmimiz hedeflediğimiz kadar yüksek. Türkiye Avrasya
coğrafyasının
merkezinde;
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coğrafyayı paylaşan medeniyetlerin kesiştiği bölgede
kurulmuş, tarih boyunca bu
farklı kültürler arasında köprü
vazifesi görmüştür. Ülkemizin
Avrasya bölgesine yaklaşımını
biçimlendiren temel öğe, bölgesel örgütlenme ve işbirliği
girişimleridir. Sizlerin de çok
iyi bildiği üzere Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Teşkilatının kurulmasına öncülük teşkil etmiştir ve Ekonomik İşbirliği örgütünün kurucu üyesi olarak bu örgütün
çalışmalarında aktif olarak yer
almaktadır. Türk dili konuşan
ülkelerden oluşan Türk Konseyi diğer çoklu mekanizmalar
vasıtasıyla bölge ülkeleriyle
işbirliğimizi sürdürmekteyiz.
6 Mayıs’ta bu ülkelerin Ticaret Bakanları ile yaptığımız
görüşmede Kovid-19 sürecine
odaklandık. Bu süreç sonrasında atılacak adımlarla ilgili
bir eylem planı oluşturulmasına karar verildi ve biz Türkiye
olarak 10 adımdan oluşan eylem planı önerimizi kendileriyle paylaştık. Önümüzdeki
dönemde bölgedeki ülkelerin
tamamıyla siyasi, kültürel, ticari, ekonomik ilişkilerimizi
de en üst seviyede sürdürmek
üzere çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Avrasya ülkeleriyle
1996 yılında 5 milyar dolar
seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2018 yılında 10 kat
artarak 48,4 milyar dolara
gelmiş durumda. Ama bu ra-

kam 1 trilyonun içinde çok az;
ihracatımızda 14 milyar 236
milyon dolar, ithalatımızda
34 bin 162 milyon dolarlık
bir paya sahip. Bu rakamların özellikle ihracat açısından
arttırılması için iş insanlarına,
bölgedeki ticaret müşavirliklerimize ve bakanlığımıza
çok iş düşmektedir. Ortak yol
haritaları belirleyip beraber
hareket ederek bu rakamları
çok daha yukarı çıkarabiliriz.
İhracatımızda Avrasya’nın payı yüzde 7,9; ithalattaki payı
da yüzde 16,2’dir. Avrasya ülkelerinden biz daha çok enerji
ve hammadde ithal ediyoruz.
Bölge ülkeleri ile müteahhitlik alanındaki işbirliğimiz oldukça başarılı gidiyor. Toplam
dünyadaki projelerimiz içinde
Avrasya bölgesindeki müteahhitlik hizmetlerinin yeri yüzde
48. 193 milyar 822 milyon dolar değerinde 5 bin 542 firma
üstlenilmiş durumda. Onların
bir katkısı da uyguladıkları
projelerde Türk malı kullanımının önünü açmak. Türkiye,
bölge ülkeleri için bir numaralı turizm destinasyonu.
Bakü-Tiflis-Kars’ta önemli
bir potansiyelimiz var
Avrasya ülkeleri ile ticaretimizde en büyük sıkıntı,
lojistik sıkıntısı. Hazar Denizi dışında denize kıyılarının
olmaması, navlun açısından
daha ekonomik olan deniz
nakliyesi yerine kara nakliyesi
kullanımını zorunlu kılıyor.
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DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin
SEKTÖRÜN içinde olduğu duruma bakarsak çok
büyük zorluklar içindeyiz.
Tüm hareketimize rağmen
piyasada hareket ettirecek
mal yok. Gerek iç, gerekse
dış ticaretimiz bu süreçte
çok büyük bir yara aldı, miktarlar çok azaldı. Dolayısıyla
taşınacak mallar da azaldığı
için sektör bir kriz ile karşı
karşıya. Lojistik sektörünün
varlığı ve devamlılığı çok
önemli. Bu devamlılığı sağlayabilmek için bu dönemde
bazı özel çözümlere ihtiyacımız var. Örneğin sektör,
motorlu taşıtlar vergisi
ile ilgili Temmuz taksitinin
kaldırılmasını bekliyor, zorunlu trafik sigortalarında
indirim bekliyor. Lojistik
sektörüne yapılacak navlun
ödemelerinin TTK’da yazdığı gibi çok uzun vadelere
yayılmaması, 30 günlük sürelerde ödenmesi sektörün
ayakta durabilmesi için çok
önemli konular. Biz ancak

Geçiş maliyetlerinin verdiği
ek maliyetler, kotalar, geçiş
ücretleri, Hazar geçiş ücretinin artması nedeniyle bizim
ticaretimizde bir engel olarak
önümüze çıkıyor. Bu konuları
çeşitli ortamlarda dile getiriyoruz, işbirliği yollarını ortaya
koyuyoruz. Yasaklar, bürokratik işlemler, artan lojistik
maliyetleri bizim ticaretimizi
olumsuz etkiliyor ve bunlar salgın vesilesiyle özellikle
Türkmenistan’ın sınır kapılarını kapamasıyla beraber daha
da arttı. Bu süreci aşmak için
bakanlık olarak gayret sarf
ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars’ta
çok önemli bir potansiyelimiz
var. Bunu günlük 5 bin tona
çıkardık, hedefimiz 6 bin tona
çıkarmak. Gerekirse bir hat
daha kurulabilir, yeter ki bu

2018’deki kur atağından almış olduğumuz darbelerden
kendimizi sıyırmaya başlarken Kovid’e yakalandık. Bu
süreç bize ileriye yönelik
mesajlar verdi. Pandemi süreci belki yavaşlayacak ama
uzun süre ortadan kalkmayacak. İş yapış şekillerimizi buna göre ayarlamamız
gerekecek. Ticaret savaşları
belki biraz boyut değiştirecek. Savaş adı altında
olmasa bile tercihler değişecek. Yurtdışındaki acentelerimizle yapmış olduğumuz
görüşmelerden net olarak
Türkiye’ye yönelik taleplerin artacağını görüyoruz.
Daha önce Çin’den satın alma yapanlar Türkiye’ye dönmeye başladı.
Yaşadıklarımız bize ileriye dönük ciddi ışık tuttu. Hangi süreçlerde mala

hattın kullanımına iş insanları
destek versin. Bunun dışında
basitleştirilmiş gümrük hat
uygulamalarımız var. Azerbaycan ile imzaladık, diğer
Türk Konseyi üyesi ülkelere
de bu önerileri getirdik. Sadece gönüllülük esasına göre
çalışan bir sistem. Karayolu
taşımalarındaki kotaların ve
geçiş ücretlerinin kaldırılarak
tam bir liberalleşme sağlanması konusunun her seferinde
ısrarla altını çiziyoruz ve talep
etmeye devam edeceğiz. Hazar geçiş ücretleri ile ilgili bir
çalışma grubu kurulmasını
önerdik. Geçiş ücretleri bu seviyede kaldığı sürece bu güzergah tercih edilebilir olamıyor.
Türkiye’yi yatırımların
merkezi haline
getirmemiz lazım
Mevcut ticari anlaşmalarımızı ve işbirliklerimizi geliştirme yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Gürcistan
ve Moldova ile olan serbest
ticaret anlaşmamızı revize
ediyoruz, Ukrayna ile serbest
ticaret anlaşmalarımız son
aşamaya geldi, bu sene içinde
tamamlamayı hedefliyoruz.
25 Şubat’ta Bakü’de tercihli
ticaret anlaşması imzaladık.
Şu anda Özbekistan ile de bu
konudaki görüşmelerimizi
sürdürüyoruz. Belarus, Kazakistan ile hizmet ticareti akdetmek üzere çalışmalarımız
devam ediyor. İhracatın önündeki tarife dışı engelleri kaldırmak üzere görüşmelerimiz
sürüyor. Ukrayna, Moldova,

dokunuyoruz, evraka dokunuyoruz, temaslı işler yapıyoruz diye baktığımızda
bunun çok fazla olduğunu
gördük. Bakanlık bünyesinde dış ticaretin temassız hale getirilmesi ile ilgili
yapılan çalışmalara biz de
katılıyoruz ama lojistik hareketlerin, kendi içindeki işlemlerin dijital hale gelmesi
ve evraksız olması için yapılması gereken çok fazla iş var.
Bunların hepsini gözden
geçirerek nelerin dijitalleşebileceğini belirledik. Bugün
sistem içinde olmasına rağmen gerek limanlarda gerek
karayolu
taşımacılığında
vermiş olduğumuz bir özet
beyanın dahi elektronik ortamda verilebilir olmasına
rağmen halen kağıt olarak
çıktısını alıp ilgili memurlara kaşeletip ekranda onay-

latmak zorunda kalıyoruz.
Dijital ve analog sistem bir
arada yürüyor, ikili iş yapılması gerekiyor. Lojistiğin
dijitalleşmesine ilişkin bir iş
gücü kurulması ve sektörün
bunun içinde yer almasını
talep ediyoruz. Bu, özellikle
Avrupa’ya taşımalarımızda
saatler dahi olsa üstünlük
sağlayacak ve rakip ülkelere
nazaran çok daha hızlı erişimle beraber yakından tedarikin öneminin de arttığı
bu dönemde çok önemli bir
koz olacaktır. Covid döneminin bize gösterdiği ikinci
konu, Avrupa’da Türkiye’ye
yönelik çok ciddi bir pozitif gelişim olması. Gerek
Türkiye’den gerek topluluk
dışı diğer ülkelerden gelen
mal hareketlerinin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini gördüler.
Şu anda çok elverişli bir
ortamda iken bizim tekrar
bir hamle yapıp kotaların
kaldırılması, özellikle şoförlere verilen vizeler ile ilgili
esneklikler sağlanabilmesi

çok önemli. Tren yoluna
verdiğiniz önem için teşekkür ederiz ama tren yolu
özellikle İran’a yönelik olarak bütün pozitif rakamlar
realize edilmiş olmasına
rağmen durdu. Bugün artık
vagonla İran’a gidemiyoruz.
Şu anda yüklenmiş gerek
yollarda gerek istasyonlarda bekleyen trenler var.
TCDD bugün Van-Tatvan
arası geçişleri bile yapamaz duruma geldi. Bunun
mutlaka açılması lazım. İş
dünyamızın BTK hattını
kullanması için önünde bir
takım engeller var; kurulan
yapıda bütün o bölgedeki
işlemlerin tek bir firma tarafından yapılması isteniyor.
Dolayısıyla lojistik sektörünün tamamına yayılmış
bir çalışma sistemi maalesef
tanımlanmamış gibi gözüküyor. Bu konudaki soru işaretlerini TCDD ile paylaşmamıza rağmen net yanıtlar
alamadık. Sektör şu anda
o hat üzerinde demiryolunu kullanmaya çok arzulu

olmasına rağmen bir takım
engeller ile karşı karşıya.
Bölgesel örgütlenme anlamında bundan yaklaşık
10 sene önce EKO ülkeleri
arasında lojistik sistemlerin
geliştirilmesi için bir lojistik
dernekleri federasyonu kuruluşunun anlaşmasını yaptık
ama bu işlerlik kazanmadı
çünkü o ülkelerdeki bürokratik kanalları işletemedik
ve süreçleri tamamlayamadık. Eğer bunu yapabilirsek
bu bölgelerdeki sınırlardaki
problemlerin ortadan kaldırılmasında, işlemlerde yeknesaklık sağlanmasında hatta
tek bir beyanname ile bütün
ülkelerde işlem yapabilme
imkanlarına sahip olabiliriz.

İŞ KONSEYLERİ BAŞKANLARI NE DEDİ?

Rusya Federasyonu, Kırgızistan gümrüklerinde uygulanan
referans fiyat uygulamaları ile
ilgili de muhataplarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
Salgının bir taraftan sağlık
üzerine etkileri üzerine mücadele ederken salgın sonrası
kurulacak yeni dünya düzeni
üzerindeki yerimizi de almak
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgınla başarıyla
mücadele edip salgın sonrası
düzeni hazırlıklı şekilde karşılayan ülkelerin bu süreçte öne
geçeceğine inanıyoruz. Bu süreç zorlukların yanı sıra sağlık
turizmi gibi bazı sektörlerimiz
için de yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz. Uluslararası yatırımın dünyadaki dağılımlarını etkileyecek, Uzak
Doğu’dan birçok yatırım için;
konumu, güvenilir tedarikçi
oluşu, endüstriyel altyapısı ve
işgücü kapasitesi Türkiye’yi
bir adım öne çıkarıyor. Bu
fırsatları iyi değerlendirip
Türkiye’yi yatırımların merkezi haline getirmemiz lazım.
Özellikle bu dönemde
uluslararası ticaret hacminin
daraldığı, ülkelerin daha içe
dönük yapılanmalara gittiği
bir dönemde sizlerin dış dünyaya açılımlarınız, onlarla
ilişkileriniz bu süreci son derece yakın temas halinde sürdürmeniz her zaman onların
yanında olduğunuzu hissettirmeniz son derece önemli. Bu
süreci karşılıklı istişare ederek, karşılıklı yeni çözümler
üreterek aşmamız gerekiyor.”

Ruşen Çetin - Ukrayna
İş Konseyi Başkanı:
Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması gerçekleşmeli, 2007’den beri
süren görüşmeler daha
da uzarsa çıkmaza girer.
Rusya’dan sonra bölgede
en çok ticaret yaptığımız
ülke. Avrupa ile serbest ticaret anlaşması var ve bu
bizim için dezavantaj.
Selçuk Akat - Azerbaycan
İş Konseyi Başkanı:
Karayolu taşımacılığındaki sorunlar BTK’nin ne
kadar önemli olduğunu
hatırlattı.
Cemal Yangın - Gürcistan
İş Konseyi Başkanı:
Uçuş programı detaylarını takip ediyoruz. Gürcistan için orada yerleşik iş
adamlarımıza şoförler gibi
72 saatlik geçiş sürecine
tabi tutulursa işe yarar.
İzzet Ekmekçibaşı - Özbekistan İş Konseyi Başkanı:
Türk-Özbek fonu oluşturalım.
Yüksel Yıldırım - Kazakistan İş Konseyi Başkanı:
Türkiye, Mısır ve Fas;
Çin’in yerini almak için
destek verilecek ülkeler. Yüzde 15 düşme-
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si beklenen Çin ihracatı
yüzde 3.5 artmış. Döviz
artışı Türk ürünlerini hayli rekabetçi hale getirdi.
Avrupa’nın toparlanması
zaman alır ama Çin çok hızlı toparlandı. Türkiye’den
lojistiğin akışının durduğunu gördük, ikinci üçüncü
dalga geldiğinde tekrar
durduğunu göreceğiz. Acaba Kazakistan’da lojistik
merkezler açabilir miyiz?
Demiryolu ile Hazar geçişi
zor oluyor. Orada lojistik
merkezler açıp tedarik zinciri kırıldığında oradan Türk
mallarına ulaşılabilir. Biz
Türk işadamları olarak Çin
ile dünyanın her tarafından
savaşmaya hazırız. Çin’i
birçok yerde tüketebiliriz.
Kazakistan’a yatırım amaçlı
bakılmalı.
Yılmaz Soycan - Belarus İş
Konseyi Başkanı:
Yerel para ile ticaret başlamalı. Lojistik merkez ve
Viking gibi bir başka hat başlatılmalı. Yeni bir intermodal
hat anlaşması imzalanmalı.
Aydın Mıstaçoğlu - Kırgızistan İş Konseyi Başkanı:
Türk markası mağazası
açacak yabancı yatırımcılara
destek sağlamalı. 130 kiracımız var ve Türk AVM’si gibi
çünkü Türk markalarının gelmesi için çok uğraştık.

Sinan Bora - Moldova İş
Konseyi Başkanı:
Moldova ile ilişkilerimiz iyi,
STA ve vizesiz seyahat var.
Cihangir Fikri Saatçioğlu Tacikistan İş Konseyi Başkanı:
Tacikistan için en büyük
eksikliğimiz planlanan Türk
ihraç fuarının olmaması oldu.
Süleyman Ciliv - Afganistan İş Konseyi Başkanı:
Önümüzdeki 5 sene içinde bu ülkede bir kalkınma
olacak.
Cengiz Gül - Moğolistan İş
Konseyi Başkanı:
Moğolistan ile 50. ilişki yılımızdayız ve bunun için bizi
sınır ülkesi ilan etliler. Çin ve
Rusya’dan sonra 3. sınır ülkesi konumunda görülüyoruz.
İrfan Gündüz - Eğitim İş
Konseyi Başkanı:
Dijital fuarlarımızın destek kapsamına alınmasını
istiyoruz. Bundan sonra dev
binalar yerine evden dijital
eğitimle devam edilir. Yol,
kavşak gerekmez, trafiği de
çözeriz.
Reşat Bahat - Sağlık İş
Konseyi Başkanı:
340 bin özel sağlık çalışanı
var. 2.5 milyar dolarlık sağlık
turizmi gerçekleşiyor.

LOJİSTİK

Türkiye AB ve İtalya İlişkileri
Yeni Bir Döneme Giriyor
KONUŞMACILAR toplantıda; ‘AB’nin yaşadığı koordinasyon eksikliği ve açıklanan
kurtarma paketleri, şirketlerin
lojistikte karşılaştıkları sorunlar ve Türkiye’nin Avrupa sınırında 50 kilometreye
ulaşan kuyruklar ile gelecekte
yaşanabilecek potansiyel krizlere karşı lojistik sektörü nasıl
güçlendirilebilir’ gibi sorulara
yanıt aradılar. Yanı sıra AB’de
oluşan fay hatları, İtalya’da
AB karşıtlığı ile Türkiye AB
ve özellikle de Türkiye İtalya ilişkileri ele alındı. Vizeler
de ele alınan başka bir başlık
oldu. Tek Pazar, Afrika ve
enerji projelerinde işbirliği
gibi pek çok konuya değinilen
panelde konuşmacılar özetle
şunları söyledi: “Uzun yıllardır tek üretim üssüne bağlı
tedarik zincirinin kısalması
ve bölgesel merkezlerin ortaya
çıkması gündemde. Türkiye,
güçlü üretim kapasitesi ile bu
alanda önemli bir alternatif
olmaya aday’ diyen Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı
Zeynep Bodur Okyay; “İnsan
ve vatandaş olmanın anlamının değişeceği, hükümetlerin
hesap verebilirlik, güvenilirlik ve küreselleşme gibi konuları yeniden düşünmeleri
gerekeceği ve geleceğe doğru
nasıl hareket edileceği konusunda zor bir döneme girdik.
Türkiye’nin rotasının Avrupa
ile daha fazla entegrasyon olduğunu biliyoruz. Avrupa’nın
da Türkiye olmadan “küresel”
olması mümkün değil. Winston Churchill’in söylediği
gibi “iyi bir kriz asla ziyan
edilmemeli” Kovid-19’un da
Türkiye, AB ve İtalya için ziyan edilen bir kriz olmamasını
umuyoruz” şeklinde konuştu.
Mehmet Kemal Bozay:
Türkiye AB’ye çok yakın
‘Kovid-19 sürecinde iki
konu ön plana çıktı; küresel tedarik zinciri ve küresel

değer zinciri. Türkiye her
ikisinin de merkezinde yer
almakta.’ diyen AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Mehmet Kemal
Bozay şunları söyledi: “AB
ile birlikte, Avrupa ile Balkanlar arasındaki bağlantıyı
geliştirecek demiryollarının
restorasyonu üzerinde çalışıyoruz. Balkanlar’da birlikte
çalışmaya devam etmeliyiz.
Ayrıca krize rağmen AB, katılım sürecine Türkiye’nin
iki güçlü ortağı olan, Kuzey
Makedonya ve Arnavutluk’u
ekledi. Türkiye ve İtalya,
Balkanlar’a yatırım yapmak
da dâhil olmak üzere birçok
konuda üst düzey iş birliği yapıyor. ABD ve Çin arasındaki
rekabet nedeniyle, dünyadaki
işleyiş Kovid-19 öncesinde
zaten yeniden tasarlanıyordu. Fakat salgın bu süreci
hızlandırdı. ABD ve Çin’in
küresel bir çerçevede birbirini
engellemesinin bir yolu olan
ekonomik refah ağı hakkında
artık daha fazla şey duyacağız.
AB’nin potansiyeli, özellikle
Brexit’ten sonra ancak Türkiye tarafından güçlendirilebilir. Kovid-19’dan sonra
bölgeselleşme bir dönem küreselleşmeden daha güçlü olacak. Türkiye AB’ye zaten çok
yakın. İş dünyası bu sürece
öncülük etmeli. Türkiye-AB
ilişkileri göz önüne alındığında, güven inşasına ihtiyaç olduğu aşikârdır. Türkiye’de en
büyük yatırım payına sahip
şirketler AB üye ülkelerinden.
Aynı şekilde Türk firmaları da
AB’nin değer ve tedarik zincirine en iyi şekilde entegre olarak rekabete önemli ölçüde
katkıda bulunuyor.
Bu kapsamda Gümrük
Birliği’nin Modernizasyonunu ve ayrıca Ar-Ge konusunda nasıl bir iş birliği yapacağımızı konuşmalıyız. Ancak
iş birliği içerisinde bir şeyler

Kovid-19 Sonrası Türkiye-İtalya-Avrupa Birliği İlişkileri
konulu online seminer, Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı
Zeynep Bodur Okyay, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Türkiye Delegasyonu
Eski Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi’nin katılımlarıyla
gerçekleşti.
başarabiliriz. Bu noktada
AB küresel veya bölgesel bir
aktör olma konusunda bir
karar vermelidir; eğer bölgesel olacaksa Türkiye’nin bu
resimdeki rolü elbette daha
az olacaktır.
Ana enerji koridoru güney gaz koridorudur ve projenin omurgası mahiyetindeki bu kısmı tamamladık ve
şu anda üst kısmı için çalışılmakta. Bundan sonra güney
gaz koridoru tamamlanacak.
Şimdi İtalya ile de temas halindeyiz. Bunun haricindeki
EastMed projesi uygulanabilir değil. Bölgede görev yaptığım süre boyunca yaptığım
incelemelerde bu projenin
gerçekleştirilebilir olmaktan
ziyade siyasi bir proje olduğunu, Kuzey Kıbrıs’taki kilisenin haklarını ihlal eden ve
Türklerin rızası olmadan hayata geçirilemeyecek bir proje
olduğunu gözlemledim. Bir
çok ülke tarafından da onaylanmamaktadır. Güney gaz
koridoru AB ile Türkiye arasındaki ana enerji hattıdır.”
Stefano Manservisi:
AB’nin karşılaştığı en zor
stres testi
‘Kovid-19 sebebiyle iç pazar da risk altında çünkü Üye
Devletler, AB’nin varlığını
hedef alan tek taraflı önlemler aldılar.’ diyen AB Türkiye
Delegasyonu Eski Başkanı ve Büyükelçisi / Küresel
Kalkınma Merkezi (CGD)
ve aynı zamanda Yurtdışı
Kalkınma Enstitüsü (ODI)
Üyesi olan Stefano Manservisi; “Bu dönemde ne kadar
bütünleşmiş
olduğumuzu
göreceğiz. Ekonomik des-
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tek önemlidir, an-cak ortak
hedefler için bir araya gelen
AB’nin temeli bu değil. Daha önce “zor durumdayım
ve sen bana yardım etmek
zorundasın” mantığının yerini bu görüş almaya başladı.
Bu, AB’nin karşılaştığı en zor
stres testi.” şeklinde konuştu.
Konuşmasını;
‘Türkiye,
Gümrük Birliği’nde olduğu
gibi, Tek Pazarı savunan ilk
ülke olmalıdır. Dolayısıyla,
Avrupa tartışması Türk tartışmasıdır ve AB maalesef
buna yeterince önem gös-

termiyor.’ şeklinde sürdüren Manservisi; “Komisyon
tarafından önerilen Avrupa
Yeşil Anlaşması gibi planlar,
kriz süreci ve “Çin ile ABD
arasındaki gerginlikler” tarafından yönlendirilen yeni
dünya göz önünde bulundurularak yeniden şekillenmeli.
Kriz sonrası yeni dünyada
Çin ve ABD’nin yanında, AB
de üçüncü aktör olarak yerini
almalı. Türkiye de bu üçüncü
aktörün bir parçası. Bu yüzden Türk ve Avrupa iş dünyası Avrupa sanayi politikasını

yeniden şekillendirmek için
birlikte hareket etmeli ve baskı uygulamalı” dedi.
Manservisi şunları söyledi:
“Yeşil Anlaşma ve dijitalleşme gibi konular bir toplum
modeli sorunudur. Gümrük
Birliği’nin iki ayrı sanayi politikası modeli üzerinde modernizasyonunu geliştiremeyiz; tüm politika istişareleri
Yeşil Anlaşma ve dijitalleşme
gibi konular ile birlikte ele
alınmalı, çünkü iş dünyasının
ilerleyebileceği üçüncü bir
yol bulunmuyor.”

AB Türkiye Delegasyonu Eski Başkanı ve
Büyükelçisi Stefano Manservisi:

Türkiye İle AB Aynı Tarafta Ama
Avrupa Bunu Söylemekten Kaçınıyor
AVRUPA ve Türkiye arasındaki ilişki de değişmeli.
Mesele, Türkiye’ye yardım
edecek bir bütçeye sahip
olmak değil. Türkiye, Suriyeli mülteciler konusunu
dünyada hiçbir ülkenin yapamadığı şekilde yönetti.
Mesele, bu konuyu ortak
bir alan olarak düşünmek ve
yükü birlikte paylaşmaktır.
Mali paket için de aynı şey
geçerli, AB ve Türkiye ekonomik entegrasyonu destekleyecek yeni bir projeyi
nasıl ortaya çıkarabilir?
Dış politika kapsamında Libya örneğine bakacak
olursak, AB ve Türkiye aynı
tarafta, ancak Avrupa basını
ve Avrupa siyasi bildirisi bunu söylemekten kaçınıyor.
Bu, güven düzeyinin objektif olmadığını gösterir. Dış
politikanın Üye Devletler
tarafından yönlendirilmesi, İtalya’nın bunu farklı bir
şekilde sürdürmeyi sağlayabileceği için faydalıdır.
Türkiye’ye karşı önyargılar
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ve aksiyonlar olduğu fikrinden vazgeçilmeli, çünkü
bunlar aslında eleştiridir.
Türkiye’nin bu şekilde düşünmesine yol açacak davranışlar az da olsa var ancak
yine de kamuoyu, ülkenin
kuşatılmış olduğu fikrinden
çıkmalı. Türkiye, Avrupa
tarafında birçok dost ülke
ile çevrili. Ülkede 20 bine
yakın yabancı yatırımcı var
ve bu yatırımlar sayesinde
iş ve istihdam sağlanıyor.
Odaklanılması gereken konular bunlar. Benzer durum
Avrupa’da da mevcut ve tek
çözüm dayanışma ve kapsayıcılıktan geçiyor.

Birliğin küresel veya bölgesel güç olması konusunda
şu bir gerçek: Birlik sadece
bölgesel olamaz. Birliğin
seçimi her zaman küresel
duruş sergilemek için bölgesel olarak güçlü olmaktan
geçmiştir. Türkiye olmadan,
AB’nin tamamen küresel
olamayacağı doğrudur, ancak AB ile birlikte olmadan
Türkiye’nin güvenilir bir
küresel aktör olmayacağı da
doğrudur. Bunlar önümüzde var olan iki mesele - sadece siyah ve beyaz olarak
değil. Ama basitçe söylemek
gerekirse, birlikte çok daha
fazlasını başarmak için daha fazla neden var. Nasıl ve
hangi adımların atılması gerektiğini, sadece siyaset anlatacak, ancak iş dünyası tarafından işbirliği için acilen
baskı uygulanmalı. EastMed
projesi özellikle ekonomik
olarak heyecan verici görünmüyor, bu yüzden bunun
artık bir kenara bırakılması
gerekmekte.

LOJİSTİK

Mars Logistics
Etik Uygulamalarını
Ödülle Taçlandırdı
Mars Logistics, Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER)
tarafından her yıl düzenlenen ETİKA Türkiye’nin En Etik
Şirketleri Ödülleri’nde ikinci kez ödüle layık görüldü.
ETIK ve iş ahlakı farkındalığı
yaratmak, etik anlayışı bilincini
oluşturmak ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla EDMER tarafından başlatılan ve bu yıl 8’incisi
düzenlenen ETİKA Türkiye Etik

CEVA’dan
Afrika İçin
Önemli
Satın Alma
AMI ve Manica markası altında
faaliyet gösteren Belçika merkezli
AMI Worldwide şirketini bünyesine
katan CEVA Logistics, Doğu ve Güney Afrika’daki genişleme sürecini
hızlandırıyor.
CEVA Logistics, Doğu ve Güney
Afrika’da oldukça geniş bir hizmet ağına ve bu bölgede edinilmiş 100 yılı
aşkın uzmanlığa sahip olan üçüncü
parti lojistik çözümleri sağlayıcısı
AMI Worldwide şirketinin çoğunluk hissesini aldı.
1 Temmuz tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere Doğu ve Güney
Afrika’nın 12 ülkesinde faaliyet gösteren AMI Worldwide, ofis ağı ve
yaklaşık bin çalışanı, CEVA global
ağına katılıyor. CEVA, müşterilerine kesintisiz bir ağ sunmak, Afrika
içerisinde kargo hareketlerini kolaylaştırmak ve dünyanın geri kalan
bölgeleriyle olan ticari bağlantılarını
kuvvetlendirmek amacıyla hareket
ediyor. Şirket için Doğu ve Güney
Afrika’daki yeni ofisler, kıtada yapılacak yatırımlar ve büyüme faaliyetleri için bir platform görevi görecek.
Mali, Burkina Faso ve Fildişi Sahili’ndeki üç CMA CGM Inland
(Yurtiçi) Hizmet Tesisleri (CCIS)
CEVA ağına katılıyor. Intermodal
(karma) taşımacılık hizmeti veren
bu tesisler, şirketin navlun yönetimi
hedeflerini gerçekleştirmesi için bir
başlangıç noktası olacak. “Reefer”
(soğutuculu konteyner) yönetim
hizmetleri, konteynerlerin yüklenmesi ve boşaltılması, kara limanı ve
konteyner deposu gibi konteyner
filo yönetimi ve katma değerli gemi
yükü hizmetlerine ilişkin tüm yurtiçi
çözümleri sunmanın yanı sıra bu tesisler, navlun sevkiyatı hizmetlerini
de sağlayacak. Bu tesisler, CEVA’nın
ana şirketi olmanın yanı sıra, taşımacılık ve lojistik sektörünün dünya liderlerinden biri olan ve bu bölgede
geçmişten gelen, güçlü bir görünürlüğe sahip CMA CGM Grubu ile
yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Ödülleri’nde Mars Logistics, ikinci
kez Türkiye’nin en etik 20 şirketi
arasında yer aldı.

ETİKA Türkiye Etik Ödülü’nü
ikinci kez almanın gururunu yaşadıklarını belirten Mars Logistics
İç Denetim, Risk Yönetimi
ve Uyum Direktörü
Özgür
Dondurmacı,
“Mars Logistics tarafından inşa edilen ve tüm
Mars ailesi tarafından benimsenen, korunan
ve geliştirilen, tüm grup
şirketlerince bütün iş süreçlerine dahil edilen etik
değerlerimiz sayesinde
ikinci kez ödül almak

mutluluk ve gurur verici. Kurulduğumuz günden bu yana tüm grup
şirketlerinde etik değerlerin oluşturulmasına ve benimsenmesine büyük önem veriyor, gelişme ve büyüme
faaliyetlerini bu değerler
doğrultusunda planlayarak gerçekleştiriyoruz”
ifadelerini kullandı.
Ödül töreni Eylül ayında
gerçekleştirilecek
Ödül programı kapsamında şirketlerin Etik
Değerler/Etik Kültür,

YA LOVA ' YA D E M İR AT T IK!

Son teknoloji ile donatılmış geçici depolama alanına sahip
Yalova Ro-Ro Terminali'mizin kapasitesini artıracak yeni
yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşa edilecek 65 bin metrekare
ilave park alanı ve yeni iskelemiz ile artık aynı anda 3 Ro-Ro'ya
hizmet verebileceğiz.
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İtibar Yönetimi, Kurumsal Yönetim,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Liderlik/Yaratıcılık/Önderlik ve Uyum
Yönetimi olmak üzere 6 kategoride
toplam 109 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda etik uygulamalara
uygunlukları yüz puan üzerinden
değerlendirildi. Yönetimlerinde iş
ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak
faaliyetlerini sürdürme konusunda
titiz davranan şirketlerin seçildiği ödüllerin bu sene pandemi nedeniyle
Eylül ayında gerçekleşmesi ve sektörlerinde lider 24 firmaya ödüllerinin
takdim edilmesi planlanıyor.

LOJİSTİK
Birinci sayfadaki haberin devamı

Korona Uluslararası Taşımacılığı Zorladı:
Sektör Yolunu Yeniden Çiziyor
İkinci dünya Savaşı’ndan sonra dünyayı etkileyen en büyük kriz olarak nitelendirilen
Koronavirüs salgını, insan sağlığını olduğu kadar ticareti de derinden etkiledi. Ticaretle birlikte
uluslararası taşımacılığın her modunda yoğun olarak hissedilen krizin nakliye faaliyetlerinde
büyük bir düşüşe neden olması bekleniyor.
ULUSLARARASI Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ın
Webinar serisinin ilki olan
“Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Uluslararası Karayolu
Taşımacılığında
Sorunlar
ve Gelecek Öngörüleri” 17
Haziran’da gerçekleşti. Sektör
temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği webinarda karayolu taşımacılığının geleceğine dair
önemli bilgiler paylaşıldı.
UTİKAD Genel Müdürü
Cavit Uğur’un moderatörlüğünü yaptığı toplantı, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi
ve Karayolu Çalışma Grubu
Başkanı Ayşem Ulusoy’un
sunumuyla başladı. Pandemi
döneminde karayolu taşımacılığında yaşanan sorunları değerlendiren Ulusoy, “Koronavirüs salgını tüm yaşantımızı
ve bütün sektörleri etkilediği
gibi lojistik sektöründe de fazlasıyla etkili oldu. Hemen her
an yeni bir bilgi ve duyuru ile
karşı karşıya kaldık, kalmaya
da devam ediyoruz, dolayısıyla
yeni senaryolar üretme ihtiyacı duyuyoruz” dedi. Ulusoy
pandemi sürecinde yaşananları şöyle yorumladı: “Pandemi sürecinde sınır-ülke-süreç
yönetimi ve takip -sürdürebilirlik önemli rol oynadı. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin dış ticaretinde iki önemli bölge var.
Bunlardan ilki şüphesiz AB
ülkeleridir. AB ülkeleri adeta
salgının merkezi haline geldi.
Başta İtalya, İspanya ve Fransa olmak üzere hemen her AB
ülkesinde çok sıkı tedbirler a-

lındı, sınır kapılarındaki geçiş
süreleri uzadı, kademeli olarak
hareket edilmesine imkan tanındı. Bu da ülke/gümrük geçiş sürelerini uzattı, bu durum
da transit sürelerin uzamasına
neden olup süreçlere olumsuz
olarak yansıdı.
Bu süreçte en önemli avantaj takograf kontrollerindeki
uygulamaya yönelik farklılıklar oldu. 9 saatlik sürüş izinlerinin 11’e saate çıkarılması
araçların sefer sürelerini pozitif yönde etkiledi.
Sahada çalışanlar büyük
sorumluluk aldılar
Lojistik faaliyetlerin yoğun
olarak sürdürüldüğü diğer
bölge ise Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri. Ülkemizin
Ortadoğu’ya açılan iki önemli
noktası Irak ve İran’da da virüs
salgını etkisini göstermiş durumda. Bu noktalarda da gerek
İran ve Irak’tan kaynaklanan
gerekse ülkemizin aldığı tedbirlerden kaynaklanan aksamalar yaşadık. Bu aksamaların
çoğunluğu şu an için karayolu
ve demiryolu taşımacılığında etkisini gösteriyor. Güncel
bilgilendirmeler burada çok
büyük önem taşıyor, çünkü
hemen her dakika yeni bir ülkenin sınır kapısını kapattığı
bilgisi gelebiliyor. Sınır kapılarında TIR kuyrukları oluştu, yükler bekledi. Dönmeyen
dorseler ve konteynerler neticesinde yüzde 15 oranında
navlun artışları görüldü.
Şoförlerimiz sınır kapılarında sıkıntı yaşadı, belirsizlik
ortamında beklemek duru-

munda kaldı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı ve
bu zor süreçte aileleri ile iletişim sıkıntısı yaşadılar.
Yaşanılan bu tecrübeler bize
gösterdi ki şoförlerimiz bu süreçte bize çok destek oldular,
işlerinin başında oldular, riski
bire bir yaşayıp o riskleri göze
alarak çalışmaya devam ettiler.
Sahada taşıma yapan, paletleyen, paketleyen, elleçleyen ve
taşıma işine destek olan tüm
çalışanlarımıza teşekkürü bir
borç biliriz. Eksik çalışanların
da yerine daha fazla çalışarak
bu süreci devam ettirdiler.”
Pandeminin ardından geleceğe dair öngörüleri de paylaşan Ayşem Ulusoy, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ülkemizde
karayolu taşımacılığı ağırlıklı
bir taşıma politikası izlenmektedir. Karayolu taşımacılığı, küresel petrol talebindeki
artışın yaklaşık yüzde 40’ını
oluşturmaktadır. Bu durum
karayolu
taşımacılığından
kaynaklanan
emisyonların
hızlı bir artış eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle dünya genelinde sera gazı salınımına en
fazla etkisi olan sektörlerin
başında gelen karayolu taşımacılık sektörü ve sektörde
var olmak isteyen işletmeler,
çevre duyarlılıklarını ön planda tutarak ekosistemi tehdit
eden ve ekonomik anlamda
negatif etkilerini minimize
edecek ve hizmet kalitelerini
artırabilecekler stratejiler uygulamalı ve daha çevreci taşıma modlarına yönelmelidir.

Lojistik master planı
hayata geçmeli
Yükler sınırlardan 15 dakikanın altında geçebilmeli,
taşımacılık koridorları yük
taşımacılığı için açık tutulmalı, taşımacılığa yönelik ulusal
sınırlamalar kaldırılmalı ve
taşımacılık sektöründe çalışan
herkese uygulanan idari prosedürler azaltılmalıdır.
Lojistik Master Planı acilen masaya yatırılmalı, önce
ulusal bazda alınması gereken
önlemler görüşülmeli, süreç
geliştirilmelidir.
Sonrasında bu planımızı
uluslararası platformlarda dile getirip ülkelerle ikili ilişkiler veya çoklu anlaşmalar ile
bu konuları görüşüp bir yol
haritası çizmeliyiz.
Bahsedilen sorunlar çerçevesinde işlemlerin ve nakliye
operasyonlarının serbestçe
kontrol altında gerçekleştirilmesi ve işlemlerin hızlı halledilebilmesi için yeni bir ‘Green Line’ oluşturulmalıdır.”
Avrupa yeşil mutabakatı
göz ardı edilemez
UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve UTİKAD
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, geçtiğimiz hafta
gündeme gelen Avrupa Yeşil
Mutabakatı’na da değindi.
Mutabakat kapsamında ele alınan maddeler şöyle sıralandı:
• Çevre dostu teknolojilere
yatırım yapılması,
• Sektörün çevre dostu teknoloji yatırımlarının teşvik
edilmesi,
• Sürdürülebilir alternatif

DFDS ve KAGİDER
Kadın Girişimcilerin
Ürünlerini Ücretsiz Taşıyacak
DFDS’IN Türkiye’de faaliyet
gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye Kadın
Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte iş kadınlarına yönelik “Kadın için
Taşıyoruz” kurumsal sosyal

DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
(KAGİDER) ile birlikte başlattığı “Kadın için Taşıyoruz” projesini
tanıttı. Proje kapsamında, girişimci kadınların ürettiği ürünler,
DFDS tarafından 1 yıl boyunca ücretsiz olarak taşınacak.
sorumluluk projesini hayata
geçirdi. Proje kapsamında,
girişimci kadınların ürettiği
ürünler, DFDS tarafından 1
yıl boyunca ücretsiz olarak

taşınacak. Projenin tanıtımı
3 Temmuz 2020 tarihinde
KAGİDER Başkanı Emine
Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann,
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DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu ve KAGİDER yönetim
kurulu üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
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yakıt ve elektrikli araç kullanımının artırılması,
• Yeşil teknolojilere geçiş
esnasında yatırım desteği artırılması,
• Karayolu taşımacılığında
çevreci (elektrikli) araçların
kullanımının artırılması.
Pandemi sonrasında değişen
dünya düzeninde çevreci üretim yapmayan ülkelerin Avrupa ile yapılacak ticarette engellerle karşılaşması söz konusu
olduğu ve bu çerçevede Avrupa
Yeşil Mutabakatı konusunda
ülkemizin diğer ülkelerle yapacağı ticareti engellemeyecek şekilde düzenlemelerin yapılması
gerektiği vurgulandı.
Ayşem Ulusoy’un ardından CLECAT Karayolu,
Denizyolu ve Sürdürülebilir
Lojistik Politikaları Müdürü Migle Bluseviciute’ye söz
verildi. CLECAT’ın pandemi sürecindeki çalışmalarını
anlatan Migle Bluseviciute,
Avrupa Birliği ile sürdürdük-

Kadınların iş hayatına katılımını teşvik edip toplumsal
hayatta daha fazla ön planda olmalarını ve yaptıkları
ihracata katkıda bulunmayı
hedefleyen projede, kadın
üreticilerin ürünleri, DFDS
tarafından Pendik, Yalova ve
Mersin kalkışlı taşımacılık
ağında ücretsiz taşınacak.
Söz konusu proje, gemi ve
tren hatlarında geçerli olacak. Toplantıda girişimcilere
yönelik bu desteğin özellikle
pandemi sürecinde ve sonrasında çok daha büyük bir
önem kazandığı vurgulandı.
KAGİDER Başkanı Emine Erdem projeden duydu-

leri çalışmalara da değindi.
Türkiye özelinde yaşanan vize
sorunları ve izin belgeleri ile
ilgili olarak da mevcut durumu değerlendiren Bluseviciute, benzer küresel krizler için
farklı yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini de belirtti. Aralık ayında duyurulan Avrupa
Yeşil Mutabakatı konusunda
AB çerçevesindeki hedefleri
ve yapılacak çalışmaları özetleyen CLECAT Yöneticisi
bu mutabakatın Türkiye dahil
çevre ülkelere olası etkilerini
de değerlendirdi.
IRU: Türkiye’nin
bulunduğu bölgede kayıp
beklentisi yüzde 22
Bluseviciute’nin verimli sunumunun ardından IRU Ticari Operasyonlar ve Taşıma
Koridorları Sorumlusu Erman
Ereke söz aldı. “Kovid-19 ve
buna bağlı kısıtlamalar, ticari
karayolu (eşya ve yolcu) taşımacılığı ve bu alanda faaliyet
gösteren firmalar üzerinde çok

ğu memnuniyeti dile getirerek
şunları söyledi: “Kovid-19
pandemisinin ekonomik sonuçları kadınları erkeklerden
daha fazla etkiledi. Türkiye’de
kadın girişimcilik oranı %11,
ihracatçıların ise sadece %7,
kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı istediğimiz hedefin
çok gerisinde ve salgınla birlikte daha geriye gitmesine izin
veremeyiz; aksine, kadınların
ekonomik kazanımları korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu
noktada kadın girişimcilere verilecek her türlü destek hayati
nitelik taşıyor. Çünkü kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya
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büyük olumsuz etki yarattı”
diyen Ereke, “Küresel lojistik
ağı üzerinde oluşan aksamalar
sebebiyle, 2020 yılı içindeki
toplam cironun yüzde 18 düşeceği öngörülüyor” dedi.
Sağlık önlemleri, ilave sınır
kontrolleri, kapanan kapılar
gibi kısıtlayıcı önlemlerin uygulamaya alınması ile birlikte
ülkeler arası taşımacılık faaliyetlerinde büyük aksamalar
meydana geldiğini belirten Erman Ereke, “Asya Pasifik, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri, pandemide en fazla zarar
gören taraflar oldu. Bu bölgedeki toplam ciro kaybı yüzde
21’i buldu” diye konuştu.
Salgının Türkiye’nin de dahil olduğu yakın coğrafyadaki
karayolu taşımacılığı üzerindeki etkisini de değerlendiren
Ereke, IRU’nun tespitlerini
şöyle sıraladı:
• 2020 yılındaki toplam cirodaki kayıp öngörüsü yüzde 22
• Sınır kapılarının kapatılması karayolu eşya taşımacılarına büyük kayıp yaşattı.
• Sınır geçişlerindeki uzun
bekleme süreleri, karantina
prosedürleri, sınırlardaki sağlık
kontrol uygulamaları operasyonel zorluklar ortaya çıkardı.
Pandemi sürecinin ardından alınabilecek önleyici tedbirlere de değinen Ereke, bunları üç başlıkta topladı.
• Ticareti basitleştirici bölgesel iş birlikleri
• Finansal destek (yol geçiş
ücreti, vergi vb.)
• Konvoy, TIR sürücülerindeki karantina uygulamalarının durdurulması
IRU’nun toparlanma planını oluşturduğunu da belirten
Erman Ereke, “Ticari karayolu eşya taşımacılığı faaliyetlerinin kesintisiz ve aksama
olmaksızın sürdürülmesi, tüm
ülkelerdeki Kovid-19 kaynaklı
olumsuz etkileri azaltacak, ekonomik ve sosyal iyileşmenin
temelini oluşturacaktır” dedi.

çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir
öneme sahiptir.”
Kadınların iş hayatında çok
önemli başarılara imza attığını belirten DFDS Akdeniz
İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Kadın için Taşıyoruz”
projesi ile bu başarıları daha
da yukarılara taşımayı amaçladıklarını belirterek şunları
söyledi: “DFDS, Avrupa’nın
en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri olarak
20’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Hali hazırda
Avrupa’nın en büyük ekonomilerine Türkiye’den yapılan
kara nakliyesinin yaklaşık

UTİKAD Deniz Taşımacılığını Masaya Yatırdı

ULUSLARARASI Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ın
Webinar serisinin ikincisi olan “Pandemi Sürecinde Konteyner Taşımacılığı, Limanlar
ve Demuraj Uygulamaları” 24
Haziran’da gerçekleşti. Sektörün yoğun ilgi gösterdiği
webinarda Kovid-19 öncesi
ve sonrasında uluslararası
denizyolu taşımacılığında sorunlar ve gelecek öngörüleri
değerlendirildi.
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener’in
moderatörlüğünde ve sorucevap yöntemi ile gerçekleşen
webinara, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizyolu Çalışma Grubu Başkanı
Cihan Özkal, TÜRKLİM
(Türkiye Liman İşletmecileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç,
VDAD (Vapur Donatanları
ve Acenteleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Denizeri ve FIATA Denizyolu
Çalışma Grubu Başkanı Jens
Roemer konuşmacı olarak
katılım gösterdi.
Eldener, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizyolu Çalışma Grubu Başkanı
Cihan Özkal’dan pandemi
döneminde denizyolu taşımacılığında yaşanan süreci
değerlendirmesini istedi.
Özkal, “Kovid-19 salgının
dünya genelinde hızlı arttığı aylarda bazı ülkeler, ciddi
karantina kuralları uygulayarak, gemi yaşam mahalleri
ve hatta geminin tamamını
da kapsayacak uygulamalara
gittiler. Ancak birkaç istisna
dışında tüm ülke limanları
açıktı ve yük tahliyeleri yapılabildi. Limanlarda çalışan
personel değişmeli olarak ve
az seviyeye indirilerek, çalış-

yarısını biz gerçekleştiriyoruz. Yıllık 2.1 milyar Avro
seviyesindeki gelirimiz ve
sahip olduğumuz son derece
güçlü ağla, sektör lideri konumundayız. Şimdi bu gücümüzü girişimci kadınların
hizmetine sunarak, zaman
zaman karşılaştıkları engelleri
ortadan kaldırmayı ve onları
daha büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyoruz. Kadınlara
iş hayatında fırsat eşitliğinin
sunulması, Türkiye’nin geleceğe daha güvenli bakmasını
da sağlayacaktır. Gelecek 10
yılda Türkiye’nin ihracatına
kadınlar damga vuracak. Biz
de DFDS olarak kadının hem

malarına çok sıkı tedbirlerle
devam ettiler. Küresel denizyolu yük taşımacılığı da dünya ticaretinde ciddi payı olan
bir sektör olduğu için pandemi süresince çok etkilendi.
Özellikle deniz konteyner
taşımacılığında 2020’nin ilk
6 ayında doğu-batı ekseninde
ve diğer ticaret rotalarında
yaklaşık olarak bin 675 seferin iptaline dikkat çekmek
lazım. Mart-Nisan aralığında, armatörlerin kayıplarının
haftalık 800 milyon Amerikan Doları tutarlarına ulaştığı ifade edildi. Nisan sonu
itibarıyla, Kovid-19 sürecinin kontrol altına alınmaya
başlamasıyla normale dönüşler gerçekleşti” dedi.
Ülkemiz açısından baktığımızda ise denizyolu taşımacılığının diğer taşıma modlarına nazaran belki de en az
etkilenen mod olduğunu dile
getiren Özkal, denizyolu taşımacılığının Mayıs-Haziran
ayları itibariyle nispeten normale döndüğünü ancak yine
de bu dönemin etkilerinin
üçüncü çeyrekte görülmesi
ve navlun fiyatlarında artış
yaşanmasının olası olabileceğini dile getirdi.
Duran ticaret denizde
etkisini hissettirdi
VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Denizeri ise Kovid-19 süre-

iş hayatında hem de sosyal hayatta daha da güçlü olarak yer
almasını destekliyoruz.”
Dijital basın toplantısında
proje hakkında bilgi veren
DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu
da şöyle dedi: “Proje kapsamında 50 kadın girişimciye,
girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz
taşımacılık desteği sunulacak.
‘Kadın için Taşıyoruz’ programından faydalanacak olan kadın girişimciler, KAGİDER
ve DFDS tarafından belirlenecek. Kadınların ekonomik
hayata daha fazla dahil olması, toplumsal cinsiyet eşit-

cinde denizyolu konteyner taşımacılığı açısından yaşananları ve bu sürecin armatörlere
ve acentelere etkilerinin nasıl
olduğu sorusunu yanıtladı.
Türkiye’nin coğrafi yapısı
itibarıyla denizyolu taşımacılığındaki yüzde 88’lik payının büyük önem arz ettiğine
değinen Denizeri, bu süreçte
limanlara uğrak yapan gemi
sayıları ve limanlarda işlem
gören yük miktarlarının bölgelere ve limanlara göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.
“Limanlarda
pandemi
sürecinin etkilerini hemen
görebilmek pek mümkün olmuyor. Örneğin Mart ayında
çok fazla hissedilmeyen düşüş Nisan ayı ile birlikte çok
net bir şekilde ortaya çıktı.
Gemi sayıları düştü ve tabii ki
bunu takip eden süreçte yük
miktarları da azaldı. Bütün
sektörlerde olduğu gibi denizyolu taşımacılığı da hem
operasyonel hem de ticari
anlamda etkilendi. Özellikle
ticari anlamda baktığımızda
önce Çin sonra Avrupa ve
Amerika’da üretimin durması ve dünyada ortaya çıkan
üretim azlığı deniz ticaretinde de etkisini gösterdi.
Bu süreçte armatörler yük
yetersizliğinden dolayı uğrak
limanlarını azaltmak durumunda kaldı. Servislerden
çekilen gemilerin hepsi boş
bekletildi ve bu da tabii ki

armatöre maliyet olarak yansıdı. Operasyonel anlamda
baktığımızda ise üretimin
azalması ile birlikte ciddi bir
konteyner stoğu oluştu ve bu
da konteynerlerin dolaşıma
girememesine sebep oldu.”
Kovid süreci denizcilikte
yeni maliyetler getirdi
Denizeri’nin ardından söz
alan FIATA Denizyolu Çalışma Grubu Başkanı Jens Roemer, sunumuna başlamadan
önce Kovid-19 sürecini de
değerlendirdi.
Roemer, “Salgın ile birlikte hükümetin uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamalarından
ekonomi, uluslararası ticaret
ve denizcilik sektöründeki
tedarik zinciri de etkilendi.
Özellikle ABD ve Çin’de
Kovid-19 ile birlikte yük hareketleri durdu. Bu süreçte
odaklanmamız gereken şeyler sıkışık terminaller, geçici
depolamalar ve terkedilmiş
kargolar olarak gözüküyor.
Yükler limanlarda bekliyor,
yüksek demuraj ücretleri
ödüyoruz. Yaşananlar büyük
ölçüde karışıklıklara neden
oldu ve toparlanmak zaman
alacak gibi gözüküyor” dedi.
Sunumunda FIATA Denizyolu Çalışma Grubu’nun
faaliyetlerine değinen Roemer, “FMC’nin Demuraj ve
Detention Ücretlerine Yönelik Yorumlayıcı Kuralı”nı
dinleyiciler ile paylaştı. Ro-

Soldan sağa; DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı
Fuat Pamukçu, KAGİDER üyesi Melek Yıldız,
KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve
DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann

liğinin yanı sıra demokratik
gelişim açısından da büyük
önem taşıyor. Bu önemli projeyi, girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen
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ve bu konuda ciddi projeleri
hayata geçiren sivil toplum
kuruluşu olan KAGİDER ile
birlikte uygulamaktan büyük
mutluluk duyuyoruz.”

emer, söz konusu kuralın ortaya çıkışındaki sürecin uzun
bir zaman aldığını ve bununla birlikte küresel lojistik
dünyası için olası etkileri ve
sonuçlarını da değerlendirdi.
Söz konusu yorumlayıcı kural ile FMC (Federal Maritime
Commission), ABD’nin Denizcilik Kanunu çerçevesinde
yükleten, alıcı ve taşıma işleri
organizatörlerine uygulanan
demuraj ve detention ücretlerinin belirlenmesinde armatörler ve liman işletmelerine
“adaletli” ve “makul” uygulamalar doğrultusunda rehberlik
etmeyi amaçlıyor. Bunun yanı
sıra önerilen yorumlayıcı kural demuraj ve detention kavramlarının uygulanmasındaki
karışıklığı ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları azaltmayı,
operasyonlardaki verimliliği
arttırmayı da amaçlıyor.
Limanların önemi
daha da arttı
TÜRKLİM (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Genç ise Türkiye’nin
ekonomisi için limanların ne
kadar önemli olduğunu bu
süreçte bir kez daha gördüklerinin altını çizdi.
Genç, “Limanlar açısından
baktığımızda 24 saat çalışan
bir sistemden bahsediyoruz
ve bu süreci yönetebilmek
oldukça zor oluyor. Hepimiz
lojistik ağın parçalarını oluşturuyoruz ve bu ağ içerisinde
yer alan tüm aktörler ile birlikte hareket etmeliyiz. Ülkemizin limanlar ile elde ettiği
avantajlarını ön plana çıkarmalıyız. Geçmişte limanların yaşadıkları dar boğazları
düşündüğümüzde limanların
önemini daha da fazla göstermek için çalışmalarımızı
sürdürmeliyiz” diye konuştu.

DFDS, kurduğu altyapı ile,
halihazırda Avrupa’nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerine yapılan kara nakliyesinin
yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. DFDS Akdeniz İş Birimi,
İstanbul Pendik, Yalova ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin üç
farklı noktasından 14 büyük
Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi aşan
gemi kapasitesiyle İtalya, Yunanistan ve Fransa’ya seferler düzenlemeyi sürdürüyor. DFDS
Akdeniz İş Birimi bu gücünü
KAGİDER ile birlikte girişimci kadınların hizmetine sunarak onların Türkiye’nin ihracatına katkılarını artırmalarına
destek olacak.

HAVAYOLU
Birinci sayfadaki haberin devamı

Bu Yıl 84,3 Milyar Dolar
Zarar Beklenen Havacılıkta

Hava Kargo
Sektörün Dopingi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA), küresel hava taşımacılığı endüstrisine yönelik finansal görünüm raporuna göre
yolcu gelirlerinde yüzde 50’nin üzerinde azalış beklenirken, bu yıl sektörün tek parlak noktası hava kargo olacak.
IATA raporu hava kargonun
toplam sektör gelirleri içindeki payının geçmiş yıllara kıyasla iki katın üzerinde artırarak
yüzde 26’lar düzeyine yükseleceğini gösteriyor. Kargo gelirlerinin 2019 yılının da üzerine
çıkarak bu yıl 108 milyar dolar
olması bekleniyor.
Türk Hava Yolları ve Pegasus dahil dünyada 290 havayolu şirketini çatısı altında
toplayan ve hava trafiğinin
yüzde 82’den fazla bölümünü temsil eden IATA’nın raporuna göre havayollarının
2020’de 84.3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Net kar
marjı da eksiyüzde 20,1 olacak. Rapora göre gelirler bu
yıl 2019’a kıyasla (838 milyar
dolar) yüzde 50 azalarak 419
milyar dolara düşecek.
IATA, öngörüsünde havayollarının 2021 yılında toplam
gelir rakamının da 598 milyar
dolara çıkacağı tahmin edilirken, zararın da 15.8 milyar
dolara ineceği hesaplanıyor.
IATA yolcu sayısının geçen
yıla kıyasla yarı yarıya azalarak
2 milyar 250 milyon kişiye düşeceği öngörüsünde bulundu.
Yolcu başına kayıp
37.54 dolar
Raporu değerlendiren IATA
Başkanı Alexandre de Juniac
“Finansal olarak, 2020 havacılık tarihinin en kötü yılı olarak
tarihe geçecek. Ortalama olarak, bu yılın her gününde havacılık endüstrisisinin kayıplarına 230 milyon dolar eklenecek.
Toplamda bu 84,3 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Bir başka hesaplamayla bu

yıl 2,2 milyar yolcu tahminine
dayanarak, havayollarının yolcu başına 37,54 dolar kaybedeceği anlamına geliyor. Bu
yüzden hükümetin rahatlatıcı
mali destekleri her zaman çok
önemliydi ve şimdi acil nakit
ihtiyacı içinde olduğu bir zamanda havayolları için bu destekler önemini koruyor” dedi.

IATA Başkanı
Alexandre de Juniac

“İnsanları tekrar güvenli
bir şekilde uçurmak ekonomi
için önemli bir destek”
IATA Başkanı, ikinci ve
tahribatı daha yüksek bir
Kovid-19 dalgası olmaması
koşuluyla yolcu trafiğindeki
büyük çöküşün en kötüsü
muhtemelen geride kalacak”
derken şu görüşleri ifade etti:
“İyileşmenin anahtarı, yolcuları ve mürettebatı güvende
tutmak için Uluslararası Sivil
Havacılık Örgütü (ICAO)
aracılığıyla yeni dönem için
kararlaştırılan önlemlerin evrensel olarak uygulanmasıdır.
Ve etkili temas takibi sayesinde, bu önlemler hükümetlere
karantina önlemleri olmaksızın sınırları açma konusunda
güven vermelidir. Bu, ekonomik toparlanmanın önem-

li bir parçası çünkü dünya
GSYİH’sının yaklaşık % 10’u
turizmden geliyor ve bunların
çoğu hava yolculuğuna bağlı.
İnsanları güvenli bir şekilde
tekrar uçurmak güçlü bir ekonomik destek olacaktır.”
Doluluk oranı
yüzde 60’lara inecek
IATA sektörle ilgili bir dizi
yeni veri yayınlarken, yolcu
sayısının 2006 yılı seviyelerine
ineceği ve bu yıl sayının 2019
yılına kıyasla yarı yarıya azalarak 2 milyar 250 milyon kişiye
düşeceği öngörüsünü yaptı.
Gelir tahminine göre bu yıl
yolcu gelirlerinin 241 milyar
dolara düşmesi bekleniyor
(2019’da 612 milyar dolar).
2020 için uçaklarda doluluk
oranının da 2019’daki yüzde
82.5’lik rekor düzeyinden 20
puan daha aşağı inerek yüzde
62.7’ye düşeceği öngörülüyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş
biraz rahatlatıcı olacak
Öte yandan IATA maliyetlerdeki düşüşün talep kadar
hızlı düşüş göstermediğine
dikkat çekerek bu yıl toplam
giderlerin 517 milyar dolar
düzeyinde olacağını, geçen
yıla kıyasla giderlerde yüzde
34.9’luk düşüş olsa da talepteki yüzde 50’lik düşüşün çok
daha altına kalacağı öngörüsünde bulundu. Havacılıkta
maliyetlerle ilgili tek rahatlatıcı faktör yakıt fiyatlarındaki
düşük olacak. IATA tahminlerine göre 2019’da jet yakıtı ortalama 77 dolar / varil
olurken, 2020 için bu rakam
ortalama 36.8 dolar düzeyinde kalacak. Yakıtın toplam

maliyetler içimdeki payı 2019
yılında yüzde 23.7 iken bu
oranın bu yıl yüzde 15’e düşmesi bekleniyor.
IATA mali görünüm raporunda havacılık sektörü
açısından tek parlak nokta
olarak hava kargo hizmetleri
görülüyor. 2019 yılına kıyasla, taşınan toplam yük miktarının 10.3 milyon ton azalarak 51 milyon tona düşmesi
bekleniyor. Yolcu uçaklarının
kargo taşımada sınırlı kalması nedeniyle doğrudan hava
kargo sektörüne talebin bu
yıl yüzde 30 artacağı da öngörülüyor. Kargo gelirlerinin
2020’de 110.8 milyar dolarla
(2019’da 102.4 milyar dolar)
rekor bir rakama yükselmesi
bekleniyor. Bu rakamla hava
kargonun toplam havacılık
sektörüne gelir katkısı yüzde
26 gibi oldukça yüksek bir orana çıkacak. 2019 yılında bu
pay yüzde 12 düzeyinde idi.
Tüm bölgeler zararda
IATA finansal görünüm
raporuna göre tüm bölgeler
2020 yılında zarar verecek.
Küresel ölçekte yolcu talebi
yüzde 54.7 düşecek, koltuk
kapasitesi yüzde 40.4 daha az
olacak ve toplam zarar da 84.3
milyar dolara ulaşacak. Bölgesel bazda ise Kuzey Amerika
bölgesi havayollarının toplam
zararı 23.1 milyar dolar, Avrupa bölgesinin 21.5 milyar
dolar, Asya-Pasifik bölgesinin 29 milyar dolar, Güney
Amerika’nın da 4 milyar dolar
olması bekleniyor. 2020’de
Ortadoğu bölgesi havayollarının zararının 4.8 milyar dolar,

Havaş 20 Havalimanında Hizmete Başladı
TÜRKIYE’NIN köklü yer
hizmetleri markası Havaş,
geçiş döneminin ardından
tarifeli yolcu seferlerine hizmet vermeye başladı. Seyahat
kısıtlamaları sırasında ülkeye dönen yolcuları ve kargo
uçuşlarını karşılayan şirket
tarifeli uçuşların başlamasıyla
kapasite artırdı.
Havaş Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan’da

31 havalimanında 200’den
fazla havayoluna hizmet sunuyor. Havalimanı ve şehir
merkezi arasında hizmet
veren Havaş otobüsleri de
başladı.
Konuyla ilgili bir açıklama
yapan Havaş Genel Müdürü
Kürşad Koçak; ‘’Türkiye’de
SHGM tarafından yayınlanan ‘Havaalanı Pandemi
Tedbirleri ve Sertifikasyonu

Genelgesi’nde belirtilen tüm
önlemleri tam ve eksiksiz
olarak
operasyonlarımıza
uygulayarak
sertifikamızı
aldık. Letonya’daki istasyonumuzda yerel otoritelerin
belirlediği önlemleri uyguluyoruz, Suudi Arabistan’da
da hazırlıklarımızı tamamladık. Geride bıraktığımız
süreçte sınırlı sayıda çalışanımızla tahliye seferleri, yolcu
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transferleri, tarifeli kargo ve
yardım malzemesi taşıyan
uçaklara hizmet sağlayarak
önemli bir görev üstlendik.
Türkiye’deki 31 istasyonumuzda tam olarak hazırız.
İlk etapta yirmi havalimanında tarifeli uçuşları karşıladık.
Önümüzdeki günlerde diğer
istasyonlarımızın da tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz” dedi.
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Afrika’nın da 2 milyar dolar
olacağı tahmin ediliyor.
Yolcu sayısı
yarı yarıya azalacak
IATA 2021 yılının kayıpların azaltılacağı bir yıl
olacağını duyurdu. Buna
göre 2021’de net zarar 15.6
milyar dolara çekilirken net
kar marjının da eksi yüzde
2.6 düzeyinde tutulması hedefleniyor. Buna rağmen bu
rakamlar 2019 rakamlarının
çok altında kalacak. Öte yandan toplam yolcu sayısının
da bu yıl 2019 yılı rakamının
( 4 milyar 540 milyon kişi)
oldukça altında kalarak 3,38
milyar seviyesine ineceği ve
bunun da yaklaşık 2014 yılı
yolcu sayısına düşeceği tahmin ediliyor.
Toplam gelirlerin 2021 yılında bu yıla yüzde 42’lik bir
iyileşme göstererek 598 milyar dolara çıkması bekleniyor, ancak bu rakam 2019’un
838 milyar dolarlık rakamının hala altında kalacak.
Hava kargo büyümesini
sürdürecek
IATA hava kargonun hava
taşımacılığı endüstrisindeki
genişlemesinin devam edeceğini açıkladı. 2021 yılında
kargo gelirleri 138 milyar dolara ulaşacak (2020’ye kıyasla
yüzde 25 artış). Hava kargo
bu rakamla toplam sektör gelirlerinin yaklaşık % 23’ünü oluştururken, tarihsel süreçteki
payını da iki katına çıkarmış
olacak. Ekonominin yeniden
büyüme çizgisine yöneldiği
ve üretimde stokları büyütme
çabasının öne çıktığı bir dö-

nemde hava kargo talebinin
de artacağı bekleniyor. Yolcu
uçaklarının sisteme geri dönüşü daha yavaş olacağı için,
hava kargo talebindeki artışın
kısmen sınırlı kalacağı da öngörülüyor. 2021’de ekonomilerdeki toparlanmalara bağlı
olarak petrole talep yeniden
artacağı ve bu nedenle varil
başına petrol fiyatının da ortalama 51.8 dolara ulaşacağı
ve bunun da hava yolları üzerinde bir maliyet baskısı yaratacağı belirtiliyor.
“Yolcular için iyi haber
havacılıkta rekabet artacak”
2021 dahil sektörün yakın
geleceğini bugünkü tablodan
bakarak değerlendiren IATA
Başkanı Alexandre de Juniac
şu bilgileri verdi:“Havayolları
2021’de finansal açıdan kırılgan olacak. Yolcu gelirleri
2019’a göre üçte birinden daha az olacak. Havayollarının
taşınan her yolcu için yaklaşık
5 dolar kaybetmesi bekleniyor. Ülkeler arası sınırlar açıldıkça yolcu talebi de artacağı
için kayıpların aşağı çekilmesini bekliyoruz. Güçlü kargo
operasyonları ve nispeten düşük yakıt fiyatları da sektöre
destek verecektir. Havayolları
arasındaki rekabet şüphesiz
daha da yoğun olacaktır. Bu
rekabet ortamı, gezginlerin
tekrar göklere çıkması için
güçlü bir teşvik nedeni olacaktır. 2022 için meydan okumamız, 2021’in kayıplarını
azaltarak ve bu korkunç krizin
yarattığı borçları temizleyerek
havacılığı yeniden karlı bir hale getirmek olacak.”
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İstanbul Havalimanı EASA
‘Kovid-19 Havacılık Sağlık
Emniyeti Protokolü’nü İmzaladı
KOVID-19 salgını sonrasında aldığı sıkı önlemlerin ardından İstanbul
Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA)
yayınladığı “Kovid-19 Havacılık
Sağlık Emniyeti Protokolünü imzalayan havalimanları arasına katıldı.
Tüm şartları sağlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ‘Havalimanı Pandemi
Sertifikası’nı almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, imzaladığı “Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti
Protokolü” ile Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA)
belirlediği kriterlere göre Kovid-19
salgınına karşı aldığı önlemleri de
tescillemiş oldu.
Avrupa genelinde uçuşların emniyetli bir şekilde düzenlenmesine
zemin hazırlayacak Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’ne
imza atanlar arasında Avrupa’nın önemli havalimanları yer alıyor. Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Belçika, Hollanda,
Danimarka, Finlandiya, Avusturya,
Romanya gibi ülkelerden havalimanlarının imzaladığı protokolü,

Airbus
Mayıs’ta
24 Uçak
Teslim Etti
2020 yılı brüt siparişleri 365, net
siparişleri ise 299 adet olan Airbus,
Mayıs ayında A220, A320 ve A350
XWB uçak ailelerinden 24 adet uçağı teslim etti.
Airbus’ın 31 Mayıs itibariyle teslim
edilecek sipariş adedi 7 bin 621 oldu.
Şirketin kuruluşundan bu yana kaydedilen toplam sipariş rakamı ise 20 bin
407 oldu. Air Canada’ya 2 adet A220300 ve Wizz Air’a ilk A320neo siparişi de dahil olmak üzere 18 adet A320
Aile uçağı teslim edildi. Airbus, geniş
gövde segmentinden hem A350-900
hem de A350-1000 konfigürasyonlarında 4 adet A350 XWB teslim etti.
Airbus, e-teslimat modeli ile ilk
helikopter teslimatını gerçekleştirdi.
Airbus’ın, Kovid-19 sağlık ve güvenlik kısıtlamalarına uygun olarak
teslimatların sürdürülmesi için tasarladığı e-teslimat modeli ile ilk helikopter teslimatını gerçekleştirdiği
müşterisi Norveçli Helitrans oldu.
Trondheim merkezli Helitrans, eteslimatın ardından iki adet H125
helikopteri resmi olarak filosuna
kattı. Sistem, müşterinin, genellikle
kendi personeli ile yürüttüğü uçuş
testi ve inceleme bulgularının yetkili
Airbus personeli tarafından yürütülmesini kabul etmesine dayanır.

Türkiye’den imzalayan ilk havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.
İGA Havalimanı İşletmesi İcra
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kadri Samsunlu, Kovid-19 salgını ile birlikte tüm havacılık sektörünü ilgilendiren sağlık emniyeti
konusunda ortak kriterler belirlen-

mesinin önemine dikkat çekerken
Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti
Ajansı EASA Direktörü Patrick Ky
ise “Havacılık sektörü, doğası gereği
uluslararası bir endüstridir. Kovid19’un bu zamanlarında güvenli bir
hava yolculuğu için tüm tarafların
virüsün yayılmasını durdurmaya

yönelik adımlar atması önem arz etmektedir. İstanbul Havalimanı’nın,
Avrupa bölgesinin önemli bir aktarma merkezi olarak, protokolümüzü

imzalaması ve yönergelerimizde
belirtilen önlemleri uygulama sözü
vermesi bizi çok memnun etmiştir”
ifadelerini kullandı.
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Almanya’da Doğal Gazlı
Kamyonlara Otoyol Ücreti Yok
ALMAN otoyollarında uygulanan muafiyet, Iveco’nun
Natural Power kamyonlarını filolarında kullanan,
Almanya’da yer alan ya da
Almanya otoyollarını kullanan yabancı taşımacılara da
avantaj sağlıyor.
Karar, aynı zamanda sıfır
salınım yolunda biyogazın
uygulanması çabalarını da
destekliyor.
Dünya Çevre Gününde,
Iveco, Alman Federal Kon-

seyinin (Bundersrat) sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış (CNG
ve LNG) doğal gazlı 7,5 tonu
geçen kamyonların otoyollardaki ücretlerden muaf olması kararını nihai olarak 31
Aralık 2023’e kadar uzattı.
Bu, ağır yük trafiğinde daha
fazla alternatif çekiş teknolojisi kullanılmasını gerektiren
iklim hedeflerine ulaşmada
önemli bir adım. Ücret muafiyeti taşımacılara ek finansal
avantajlar sağlayarak yatırım-

ların karşılıklarını, özellikle
de şu anki zor zamanlarda,
daha iyi bir biçimde almalarını sağlıyor. Aynı zamanda
taşımacılık
endüstrisinin
karbon ayak izini azaltmak
konusunda da önemli bir koz.
Iveco Marka Başkanı
Thomas Hilse, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi: “Bizler
Iveco’da Dünya Çevre Gününde, tam zamanında gelen
Alman Federal Konseyinin
bu kararını memnuniyetle

karşıladık. Bu, söz konusu
teknolojinin sıfır salınım yolunda çevresel katkılarının
açık bir şekilde tanınması
anlamına gelmektedir. LNG
altyapısı büyümektedir. Bununla birlikte, genişleyen
dağıtım ağı ve mevcut devlet destekleri ile desteklenen
bu yakıt, ücret muafiyetinin
uzatılmasıyla müşterilerimize
LNG’li taşımacılığın durdurulamaz olduğunun açık bir
sinyalini vermiştir”.

Muafiyetin uzatılmasıyla doğal gazlı Iveco S-WAY
NP, Almanya’da 3 yıl daha
ücret ödemeden yolculuk
yapmaya devam edecek.
Hem CNG hem de LNG
versiyonları bulunan Iveco SWay NP ile taşımacılar, yal-

nız 31 Aralık 2023’e kadar
olan ücret muafiyetinden ve
belirgin bir biçimde daha düşük yakıt masraflarından değil, aynı zamanda 2020’nin
sonuna kadar yaptıkları satın
almalarda da teşviklerden yararlanacaklar.

Scania’dan Kalp Krizine
Müdahale Eden Araç
UZUN saatler boyunca direksiyon koltuğunda oturmak
durumunda kalan uzun yol sürücülerinde olası bir kalp krizi,
kendi sağlığının yanı sıra trafikte seyir halinde olan araçlar
için de büyük tehlikeye yol
açabiliyor. Bu tehlikeye çözüm

arayan Scania, ilk defibrilatöre
(kalbin normal dışı atımını
tekrar normal kalp ritmine
dönmesini sağlayan araç) sahip aracı Danimarka’da teslim
etti. Ağır ticari araç sektöründeki ilk Defibrilatör, Scania R
520 çekicide yer almış oldu.

Kabin içerisinde sürücünün kolaylıkla ulaşabileceği
bir noktaya konumlandırılan
defibrilatör, sürücünün yardım gelene kadar geçen sürede tepki vermesi amacıyla düzenlendi. Defibrilatöre sahip
araçları kullanacak sürücüler

gerekli eğitimleri de alacaklar.
Scania, ağır ticari araç
dünyasına daha önce Kör
Nokta Asistanı, Adaptif Hız
Sabitleyici, Şerit Takip Uyarı sistemi, yan hava yastığı
gibi birçok güvenlik özelliğini sunmuştu.

Thermo King Yeni Ürünü Verimli Advancer’i Tanıttı
DÜNYANIN en büyük
soğutucu ünite üreticisi
Thermo King, yeni ürün serisi Advancer’i online dünya

lansmanı ile tanıttı.
Thermo King, yeni ürün
serisi Advancer’i online
dünya lansmanı ile tanıt-

tı. Son teknolojiye sahip
Advancer serisi, değişken
hava akışı, yakıt verimliliği, düşük işletme maliyeti,
uzaktan kontrol ve sürekli
bağlantı gibi özellikleri ile
dikkat çekiyor.
Advancer A-Serisi, A-360,
A-400 ve A-500 olmak üzere üç farklı versiyonda sunuluyor. Yepyeni bir tasarıma
sahip Advancer, soğuk zincir taşımacılığında geleceğin
trendi olarak gösteriliyor.
Gerçek yaşam koşullarında
test edilen ve markanın diğer

üniteleri ile karşılaştırmalı
testler yapılan Advancer
yüzde 40 daha hızlı soğuturken, yüzde 30 daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor.
1 milyon kilometreyi aşan
testler farklı iklim bölgelerinde gerçekleşirken intermodal taşımacılıkta deniz
ve tren operasyonlarında da
test edildi.
Advancer motor hızından bağımsız olarak tamamen değişken hava akımı
sağlıyor. Yüzde 50 daha az emisyona sahip yeni seri, daha

Anadolu Isuzu’ya İki Ödül Birden
ANADOLU Isuzu, dünya
çapındaki en prestijli tasarım yarışmaları arasında yer
alan; en iyi tasarımları, tasarım konseptlerini, ürün ve
hizmetlerini
ödüllendiren

İtalya merkezli A’ Design Tasarım Yarışması’ndan iki ödülle
döndü. Anadolu Isuzu Tasarım
Ofisi tarafından tasarlanan Kendo ve Grand Toro, A’ Design
Award’de “Vehicle, Mobility and

Transportation Design”
kategorisinde değerlendirildi. Jürisinde tasarım
alanında profesyoneller,
akademisyenler ve yazarların yer aldığı yarışmada
Kendo, Gold A’ Design
Award’e layık görülürken Grand Toro, Silver
A’ Design Award’ün sahibi oldu.
Anadolu Isuzu, 2018
yılında da A’ Design
Award tasarım yarışmasında “Vehicle, Mobility and Transportation
Design” kategorisinde 3
ödül birden almıştı. Anadolu Isuzu Ar-Ge Tasa-
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rım Ekibi ise aynı yarışmada
“Innovator of the Year” ödülüne layık görülmüştü.
Kendo sürücüye ve
yolculara maksimum
konfor sağlıyor
13 metre boyutunda servis, okul ve kısa mesafeli
şehirlerarası ulaşım aracı
olan Kendo, Anadolu
Isuzu’nun dijital, keskin
ve teknolojik tasarım dilinin
ilk üyelerinden biri
olarak
öne çıkıyor.
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düşük CO2 ayak izi ve motorlara katkıda bulunuyor.
Motor, yakıt, batarya ve
CNG ile çalışan aracın dramatik oranları, aerodinamik
gövdesi, dinamik led sinyal
ve gündüz sürüş lambaları, dijital gösterge paneli ve
kullanıcı deneyimi tasarımı aracın bu yeni ifadesini
destekliyor. Sürücü alanı ve
yolcu bölgesi dahil olmak
üzere kendi boyutunda en
iyi paketi sunan Kendo, tüm
bileşenlerini

diğer önemli bileşenlerin performansı hakkında daha fazla bilgi
sunan sensörler sayesinde önceki modelle karşılaştırıldığında daha
düşük bakım maliyetleri ve gelişmiş servis
kolaylığı elde ediliyor.
Advancer,
Thermo
King’in İrlanda, Galway
fabrikasında sıfır atık ile
üretiliyor.
Thermo King ürünleri
Türkiye pazarına Doğuş Otomotiv güvencesi ile sunuluyor.
maksimum kapasiteyle 13 m
uzunlukta birleştirirken sürücüye ve yolculara ergonomik bir alan sağlıyor. İdeal
yerleşim ile rakipleri arasında aynı boyut ve kapasitede en geniş sürücü alanına
sahip olan araç, sürücünün
konforunu ve ergonomisini
sağlamak için farklı direksiyon simidi ve oturma pozisyonu seçenekleri sunuyor.
Standart Kendo maksimum
oturma kapasitesine sahip
olsa da orta bölümün katlanır koltuk kullanımı ile ayakta durma ve tekerlekli sandalye alanına dönüşme seçeneği
bulunuyor. Araç, servis ve okul otobüsü taşımacılığı için
ekonomik ve yeşil bir çözüm
olarak tasarlandı.
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Birinci sayfadaki haberin devamı

Ağır Ticari Araç Yatırımları
Koronaya Rağmen Devam Ediyor
2020 Şubat ayından itibaren
Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona
virüs salgınının güçlü olumsuz
etkileri devam ediyor. Milyonların hastalanmasına yarım
milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgının
bitişi için henüz bir tarih verilememesi ise belirsizliğin artmasına neden oluyor.
Alınan önlemlerle ve düşen taşımacılık talebiyle zor
günler geçiren Türk lojistik
sektörü üretimin kademeli
olarak başlamasıyla birlikte
nispi bir hareketliliği yaşarken
taşımacılık sektörü de yıllardır yavaşlama eğiliminde olan
yatırımlarında olumlu adımlar atmaya başladılar.
Yatırımların son dönemde

artması ticari araç ve treyler
satış rakamlarına da yansıdı.
Her ne kadar döviz krizinin
etkileriyle 2019 yılının ilk
döneminde satışlar dönemsel
ortalamaya göre düşük olmuş
olsa da 2020 yılı sektör için yatırımlarına devam ettikleri bir
dönem oldu.

Türk lojistik sektörü
yatırımlarını durdurmadı
TAİD rakamlarına göre
pandemi etkilerinin en yoğun
yaşandığı 2020 yılının ilk 5
ayında satılan kamyon sayısı
2017 adete ulaşarak geçen yılın rakamlarını (1.882 adet)
geçmiş oldu. Çekicide yaşanan

durum ise çok daha olumlu bir
duruma işaret ediyor. 2020 yılının ilk 5 ayında satılan çekici
2 bin 33 adede ulaştı. Sadece
Mayıs ayında 431 adet çekici
satılırken geçen yıl bu rakam
272 adette kalmıştı. Lojistik
sektörünün yıllardır bekleyen
yatırımları korona krizine ve
belirsizliğine rağmen gerçekleşirken, treyler satış rakamları
da çekici satışlarıyla paralellik
gösterdi. TAİD rakamlarına
göre bin 796 treyler satılırken
TREDER rakamlarına göre sadece 229 adet satışı gerçekleşti.
Türkiye’de Mayıs ayı itibariyle gerçekleşen yükselmeye
rağmen ACEA verilerine göre
Avrupa ticari araç pazarının her
segmentinde çok büyük düşüşler
yaşandı. Mayıs ayında Avrupa

Birliği ülkelerinde yeni ticari
araç satışları yüzde 44,4 oranında düştü. Nisan ayındaki keskin
düşüşe Mayıs ayının da eklenmesiyle Avrupa’nın en büyük pazarları olan İspanya’da yüzde 59,
Almanya’da yüzde 47,9 İtalya’da
yüzde 36,5 ve Fransa’da yüzde
35 daralmalar yaşandı.
Avrupa Birliği’nde 2020 yılının ilk 5 aylık otalamasında
ise yeni ticari araç satışları üç
aylık düşme sonucu ortalama
yüzde 36,7 oranında düşerken
en büyük düşüş yüzde 55,7

Litvanya ve yüzde 49,3 ile
İspanya’da gerçekleşti.
Mayıs ayında 16 ton üzeri ağır ticari araç pazarı Avrupa’da
yüzde 59,7 oranında düşüş yaşayarak 11 bin 783 adet olarak
gerçekleşti. Estonya, Bulgaristan, Macaristan, Litvanya gibi
ülkelerde Pazar daralması yüzde 80 üzeri gerçekleşirken Batı
Avrupa pazarından İspanya’da
düşüş yüzde 62,1, Almanya’da
ise yüzde 58’i buldu. Mayıs
ayında büyüme gösteren tek
ülke Yunanistan oldu.

Mercedes Ankara’da Filo Müşterileri İle Buluştu
MERCEDES-BENZ Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, “Filo
Müşteri Etkinlikleri” serisini tamamladı. Mercedes-Benz’in etkinlik serisinin ilk organizasyonu 7 Mart tarihinde Ankara’da
yapıldı. 19 Haziran Cuma günü
ise online olarak düzenlenen etkinlik, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün
Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan
Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar
Satış Müdürü Serdar Yaprak ve

Hafif Ticari Araçlar Pazarlama
Grup Müdürü Onur Ahi’nin
katılımıyla gerçekleşti.
Uzman ekonomist Prof.
Dr. Emre Alkin’in de konuşmacı olarak katıldığı etkinlik
serisi toplamda yaklaşık 300
kişinin katılımıyla ve ilgiyle
takip edildi. Alkin, konuşmasında ekonomik gelişmelere ve
şirketlerde karar alma süreçlerine yönelik deneyimlerini
katılımcılara aktardı.

MB Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.
Hafif Ticari Araçlar, “Filo Müşteri Etkinlikleri”
kapsamında müşterileri ile bir araya geldi.
Mercedes-Benz, öğrenci ve
personel taşımacılığının yanı
sıra turizm ve şehir içi yolcu
taşımacılığında önemli bir
yere sahip. 2019 yılının Otomotiv Distribütörler Derneği (ODD) verilerine göre,
Mercedes-Benz Sprinter mi-

nibüs kategorisinin en fazla satılan aracı olurken MercedesBenz Vito ise, 9 kişilik araç
kategorisinin en fazla satılan
aracı oldu. Böylece, MercedesBenz, Türkiye’de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen marka olmayı başardı.

Delphi Technologies:
“Dizel Araçlara Rağbet
Devam Edecek”
SON yıllarda dizel araçlarla ilgili yapılan spekülasyonlar ve
tüketici tutumundaki değişiklikleri ele alan Delphi Technologies, bu konuda bazı tespitlerde bulundu. Uzman test
kuruluşlarından alınan verilerle,
dizelin emisyon azalımındaki
öncü rolünü vurgulayan şirket,
araç üreticilerinin ürün gamının önemli bir parçasının halen
dizel olduğunu ve araç sahipleri
için de popüler bir tercih olmaya devam edeceğini savundu.
“En düşük karbondioksit
(CO2) salınımı dizel araçlarda” iddiasında bulunan şirketin yaptığı açıklamada; “Dizel
yakıtın kullanılan diğer akaryakıtlara göre litre başına en yüksek enerji içeriğine sahip olması, gerek bireysel gerekse de yük
ve yolcu taşıma adına üretilen
dizel taşıtların tercih edilirliğinde kendini gösteriyor.” denilerek şu görüşlere yer verildi:

“Termodinamik olarak daha
verimli olan dizel motorlar, açığa
çıkan bu enerjinin diğer akaryakıtlara oranla daha fazlasını
“kullanılabilir işe” çevirebiliyor.
Bununla birlikte dizel araçlar,
eşdeğer benzinli araçlara göre hacimsel olarak yüzde 25 daha az
yakıt harcıyor. Yine dizel araçların eşdeğer benzinli araçlara göre
kilometre başına yüzde 15 daha
az CO2 salınımı bulunuyor.
Başta CO2 olmak üzere sera
gazlarının yüzde 20’si karayolu

ulaşımı esnasında ortaya çıkıyor. Birçok araç üreticisinin
CO2 emisyonlarını azaltma
ve bu alanda giderek sıkılaşan
yönetmelikleri karşılama stratejilerinde, anahtar rolü dizel
araçlar üstleniyor. Dolayısıyla
dizel, modern araçlarda bulunan
emisyon kontrol sistemleriyle
birlikte kullanıldığında, Avrupa
Birliği’nin 2018 yılı Aralık ayında kabul ettiği hedeflerin çok

daha altında CO2
salınım miktarlarını karşılamada
yardımcı oluyor.
Fakat yeni dizel araç satışlarının
azalması ve artan SUV popülerliği ile birlikte, yeni araçların
ortaya çıkardığı ortalama CO2
emisyonlarının 2018 yılında
2.4 g CO2/km artarak 120.5 g
CO2/km’ye ulaştığı görülüyor.
Bu oran son 4 yılın en yüksek ortalaması olarak göze çarpıyor.”
Bu görüşlerin yanı sıra düşük
maliyetli ve en popüler çözümün dizel olduğunu savunan
Delphi Technologies yetkilileri
şunları söyledi: “Dizelin yüksek
yakıt tasarrufu, daha düşük yakıt gideri sağlarken yakıt alımları arasındaki süreyi de artırıyor.
Ayrıca emniyetli sollama, treyler ve römork çekme ile yük taşıma gibi hem daimi hem de anlık
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güç gerektiren koşullar, dizelin
ürettiği yüksek tork sayesinde
mümkün olabiliyor. Bu da dizelin, ağır ve hafif ticari araçlar
için baskın yakıt kaynağı olmaya
devam ettiğini gösteriyor.
Avrupa emisyon standartlarına göre kurum dahil partikül
madde emisyonunun (PM),
Euro 1 normundaki motorlarda 140 mg/km’den yüzde 97
azalarak Euro 6 normunda 4.5
mg/km’ye gerilediği belirtiliyor. Benzer şekilde, azot oksit
(NOx) emisyon seviyelerinin
de yüzde 84 azalarak Euro 3
normlu motorlarda 500 mg/
km iken (NOx ilk ölçüldüğünde) Euro 6 normlu motor-

larda 80 mg/km’ye gerilediği
görülüyor. Araçların yollardaki
gerçek emisyon performanslarını yansıtmak için hayata
geçirilen “Gerçek Sürüş Emisyonları” testleri de, oldukça verimli olan azot oksit emisyonu
azaltma teknolojilerinin kullanımında büyük rol oynuyor.
Taşıtlar konusunda yaptığı
testlerle tanınan otomobil kulübü ADAC’a göre; Euro 6dTEMP emisyon standartlarını
karşılayan dizel araçlar, Euro
6b (RDE öncesi) dizel araçlara göre ortalama yüzde 76 ve
Euro 5 dizel araçlara göre ise
yüzde 85 daha az NOx (Azot
Oksit) salımı gerçekleştiriyor.”
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Ford Yeni Modelleri Active ve Trial İle
Ticari Araçta Yeni Bir Alana Açılıyor
TÜRKIYE’DE üretilen ticari araç modelleri ile Avrupa
pazarının lideri olmayı sürdüren Ford bu alandaki liderliğini yeni seriler ile sürdürmeyi amaçlıyor. Koronavirüs
nedeniyle 20 AB ülkesinde
2020 yılında Mayıs ayına kadar yüzde 37 daralan ticari araç pazarında yüzde 14,3 payla liderliğini sürdüren Ford,
ticari araçların farklı kullanım alanlarına yönelik 2 yeni
modelin tanıtımını dijital bir
toplantıyla gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz yıl Avrupa’da
750 bine yakın 1 tonluk hafif
ticari ve 800 bine yakın 3.5
tonluk panelvan satışı gerçekleşti. Her iki segmentte
de iddialı olan Ford Ticari
Araçlar’ın, Active ve Trail
serisinin tanıtılmasıyla her
iki kategoride müşterilerin
değişen ihtiyaçlarına çözüm
sunmayı
amaçladıklarını
söyleyen Ford Avrupa Ticari
Araçlar Genel Müdürü Hans
Chep, yeni modellerle Transit serisinin ne kadar çok

yönlü ve yetenekli olabileceğini gösterdiklerini söyledi.
Son günlerde pazarda olumlu gelişmelerin yaşanmaya
başlandığını kaydeden Chep,
müşterilerine pandemi günlerinde operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmeleri
için bütün desteği verdiklerini de sözlerine ekledi.
Ford Transit Trail
Ford Transit ve Transit
Custom modellerinde uygulanan Trail serisi outdoor kullanımları göz önüne
alarak geliştirilirken araçta
markanın pick up pazarındaki güçlü oyuncusu Ranger
Raptor’a da vurgu yapılmış.
Transit Custom’da mekanik
sınırlı kaydırmalı diferansiyel
(mLSD) kullanılırken Transit
Trail’de çekiş sistemi olarak
mLSD’ye ek olarak dördüncü
nesil akılllı tüm tekerlerden
çekiş (AWD) seçenekler arasında yer alıyor. Çekiş sistemlerine ek olarak tasarımları
da kullanım alanına uygun
kişiselleştirilen Trail’de kaslı

Merkezinde iri Ford imzalı
mat siyah üzerine güçlü ön
ızgara, yine aynı çizgiyi aracın
etrafına taşıyan yan paneller,
16 inçlik alaşım jantlar aracın
kimliğini yansıtıyor. İç tasarımda ise göze tamamen deri
kaplamalı koltuklar çarpıyor.
Transit Trail ve Transit
Custom Trail modelleri, 130
PS, 170 PS ve 185 PS güç
seçenekleri sunan Ford’un
verimli 2.0 litrelik EcoBlue
dizel motoruyla sunulacak.
Transit Custom Trail, panel van, çift kabin ve kombi
dahil olmak üzere çeşitli gövde seçenekleriyle 3 tondan 3.4
tona kadar brüt araç ağırlığıyla sunulacak. Transit Trail ise
3.500 kg GVW kategorisinde
panel van, çift kabinli kabin,
kombi, tek şasi kabin ve çift
şasi kabin çeşitleri ile geniş
gövde ve dingil mesafesi seçeneği sunacak.
Ford Transit
Custom Active
Ford’un binek araçları Fiesta ve Focus’un ardından

Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinde
hayata geçirilen Active serisi
ise daha çok araçlarını iş dışında da kullanmak isteyen
bireysel kullanıcılar ve küçük filolar için geliştirilmiş.
Trail kadar güçlü olmasa da
hafif outdoor kullanımların-

da daha geniş alan ihtiyacını karşılayan seride 17 inç
Active alaşım jantlar Active
ağ ızgara, tavan raylar, uzun
yan basamaklar, ön ızgaraya uzanan tekerlek kemeri
kaplaması gibi tasarım detayları yer alıyor. Manüel
şanzımanla birlikte mLSD

Ticari araç pazarındaki güçlü varlığını yeni
modellerle genişleten
Ford, Transit Trial ve
Active modelleriyle
daha zorlu yolları
hedefliyor.

teknolojisinin de opsiyonel
olarak sunulacağı ActiveTourneo Custom’da 130 ve 185
PS güç çıkışına manüel ve
otomatik şanzımanla sahip
olunabilecek. Panelvan olarak sunulan Transit Custom
Active’de ise 130 ve 170 PS
güç seçenekleri yer alıyor.

Ford Otosan Kurumsal
İletişim Müdürlüğü’ne
Burçak Türkeri Atandı
TÜRK otomotiv sanayinin
öncü şirketi Ford Otosan’da
Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Burçak Türkeri atandı. Türkeri, Ford
Otosan’ın kurumsal iletişim, medya ilişkileri, sosyal
medya yönetimi, kurumsal
sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, iç iletişim, etkinlik ve sponsorluk süreçlerinden sorumlu olacak.
Türkeri, 1 Haziran tarihi itibarıyla görevi Gonca

Sofuoğlu Temiz’den devralırken, Temiz ise Ford
Otosan’da yeni kurulan
Müşteri Deneyimi Müdürlüğü görevini yürütecek.
15 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip bulunan Türkeri,
kariyerine Zarakol Halkla
İlişkiler’de başladı. Ardından gayrimenkul ve hızlı tüketim malları sektörlerinde
iletişim alanında farklı roller üstlendi. Türkeri, Ford
Otosan’a katılmadan önce,

11 yıl çalıştığı Coca-Cola
İçecek’te en son 10 ülkeden
sorumlu olduğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü görevini yürütüyordu. Türkeri,
Koç Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans ve
Boğaziçi Üniversitesi’nden
Avrupa Çalışmaları yüksek
lisans derecelerine sahip.

Renault Trucks’tan Fransa’daki İş Gücüne Korona Düzenlemesi
KAMYON pazarında yaşanan birkaç yıllık güçlü talep
döneminin ardından Renault
Trucks faaliyetleri, Kovid-19
sonrası küresel ekonomik
krizden ve endüstriyel araç
talebinin yavaşlamış olmasından etkileniyor.
Volvo Group iştiraki olan
Renault Trucks, rekabetçilik
ve uzun vadeli büyüme sağlamak amacıyla, Fransa’daki iş
gücünü yeniden düzenlemeyi planlıyor.
Kovid-19 sonrası ekonomik kriz, global olarak

Renault Trucks satışlarında
güçlü ve uzun vadeli bir etkiye neden olacak. Renault
Trucks SAS, 2020’de global
pazarda önemli bir düşüş
olacağını öngörüyor ve kısa
ve orta vadede, krizden önceki seviyelerin yakalanmasını beklemiyor.
Şirket, şimdiden taşıma
sektöründeki ekonomik kırılganlığın etkilerini hissediyor ve müşteri talebinde yavaşlama öngörerek ilk olarak
gelirlerde bir düşüş yaşanmasını bekliyor.

Bu düşüşü dengelemek ve
geleceğine yatırım yapmaya

devam edebilmek için Renault Trucks maliyetlerde kesintiler yapmaya çalışıyor.
Renault Trucks, global
organizasyonunu daha düşük pazar talebine göre düzenlerken, bir yandan da
müşteri ve sürücü deneyimlerine ve enerji dönüşümüne odaklanarak, dönüşümünü hızlandırıyor.
Bunun sonucu olarak Renault Trucks Fransa’daki
iş gücüne dahil olan sadece
beyaz yakalı çalışanlarını
kapsayan 463 pozisyonda

daralma ile iş kayıplarının
boyutlarını azaltacak belirli
faaliyetler ile yeni iş alanları
yaratmayı düşünüyor.
Renault Trucks Başkanı
Bruno Blin; “Organizasyonumuzu yeniden yapılandırmak
ve maliyetlerimizi azaltmak,
işimizin, ortaklıklarımızın ve
tedarikçilerimizin sürdürülebilirliği için zorunlu hale
geliyor. Amacımız, sadece gönüllü ayrılma tedbirleri ve kurum içi yeniden işe alımlarla
çözümler bulabilmek. Böylece zorunlu işten çıkarma du-

rumlarının önünü almayı hedefliyoruz” şeklinde açıkladı.
Bu hedefe ulaşmak için
Renault Trucks yönetimi,
planlanan işgücü düzenleme
projesi için Toplu Sözleşme
Sonlandırma Programı şeklinde bir çerçeve anlaşması
üzerinde temsilci sendikalarla
yakın şekilde çalışacak.
Bu projeye, üreticinin endüstrinin yeni zorluklarına
hazırlıklı olmasını sağlamak
için kurum içi yetenek transferi ve beceriyi arttırma önlemleri de eşlik edecek.

OSS’ye Göre Otomotiv Satış Sonrası Pazarında Beklentiler Yükseldi
KORONAVIRÜS salgınına karşın çarkların durmadığı otomotiv satış sonrası
sektöründe, “üretime ve
hizmete devam” diyenlerin sayısı artıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve
Hizmetleri
Derneği’nin
(OSS), 3. Koronavirüs Etki

Araştırması’na göre; üretime devam eden şirketlerin
oranı yükselişe geçti.
Ara veren şirketler
ise bu ay çalışmalarına başlayacaklarını
açıkladı. Üretimin
yükselişe geçmesi ile birlikte yaşanan kapasite artışı-

nın bu ay da devam edeceği
belirtildi. OSS üyeleri, anket
sonuçlarına göre satışlarda yaşanacak artışlar konusunda ise
önceki aylara nazaran çok daha iyimser
bir tablo ortaya koydular.
Ayrıca araştırmada; hem ev-
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den çalışma sistemini tercih
eden hem de vardiyalı çalışma sistemini seçen dağıtıcı
ve üretici üyelerin oranında
artış yaşanırken, sektör temsilcilerinin ofislerine geçiş süreçlerini de bu aydan itibaren
hızlandırdığı aktarıldı.
Sektörün öncelikli prob-
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lemleri ise değişmedi. “İş ve
ciro kaybı” ilk sırada yer alırken, onu çalışanların motivasyonunu kaybetmesi ve nakit akışında yaşanan sıkıntılar
takip etti. Ayrıca sektör temsilcileri, 2019’a oranla bu yıl
cirolarında yüzde 15’lik bir
düşüş beklediklerini söyledi.
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Groupe PSA
Elektrikli Ticarileri
Geçişi Orta Segment
Vanlarla Başladı
GROUPE PSA Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, 23 Haziran
2020 tarihinde grubun hafif
ticari araçları arasında orta seviyedeki modelleri olan Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy,
Opel Vivaro-e ve Vauxhall
Vivaro-e’yi VANLIVE-e isimli
dijital bir lansmanla tanıttı.
Bütün hafif ticari araçların elektrikli versiyonlarını 2021 sonunda sunmuş olacaklarını kaydeden Xavier Peugeot, araçların
satışlarının gerçekleştiği tam bir

yıl için yüzde 5 paya ulaşmasını
bekledikleri araçların payının 5
yıl sonra yüzde 15 olmasını beklediklerini de söyledi.
Temmuz ayında siparişleri almaya başlayacaklarını ve
2020 sonuna kadar teslimatların başlayacağını da söyleyen
Türkiye’nin de Avrupa’yla birlikte aracın sunulacağı ülkeler
arasında olduğunu açıkladı.
Groupe PSA’nın EMP2
platformu üzerine 136 beygir
güç ve 260 Nm tork değeriyle
kullanımla sunduğu binek ve

kargo araçların başta yük kapasitesi olmak üzere dizel versiyonlarıyla aynı teknik özellikleri taşıdığına vurgu yapıldı.
1275 kilograma kadar taşıma yük kapasitesine sahip olan
grubun orta segment ticarilerinin yük hacminde de herhangi
bir daralma olmadığına vurgu
yapılırken; 1,9 metre yükseklikle kapalı garaj girişlerinde de
sorun yaşamayacağı belirtildi.
Uzun şaside 6,6 metreküpe kadar yük hacmi sunan elektrikli
araçlar yolcu modellerinde 9

Elektrikli ticaret araçlar için 2020 yılına işaret eden Groupe PSA,
yaşanan pandemiye rağmen tarihte değişiklik yapmadan araçların
ilk tanıtımını gerçekleştirdi.
kişiye kadar taşıma kapasitesi
sunarak sıralı ve karşılıklı oturma düzeni sağlayan konforlu
koltuklarla VIP taşımacılık veya kalabalık ailelerin de ihtiyacını çözebileceği belirtildi.
230 ve 330 km menzil seçeneği
Farklı ihtiyaçlara yönelik
olarak iki farklı batarya kapasitesiyle ve tek şarjla 230 ve
330 km menzil (WLTP) su-

nulduğunu açıklayan yetkililer
ayrıca yarım saatte yüzde 80
dolum yapılabilen araçların
kullanıcıların genel eğilimini
karşıladığını açıkladılar. Elektrikli motor ön kaput altında
geleneksel motor alanında yer
alıyor. Araç dengesi için batarya homojen bir şekilde aracın
hem ön hem de arka akslarının
arasında tabana yerleştirildiği

Fiat Filo Yönetimini Dijitalleştiriyor
FIAT’IN, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan ve
kullanıcıların araçlarıyla olan
ilişkisini değiştiren bağlanabilirlik teknolojisi “Fiat Yol Arkadaşım” yenilenmeye devam
ediyor. Fiat Yol Arkadaşım,
Connect Filom uygulaması ile
artık araç filolarına da hizmet
veriyor. Haziran ayında satışa
sunulmaya başlanan Fiat Yol
Arkadaşım “Connect Filom”,
bir şirketin tüm araçlarının
künyelerini ve verilerini tek ekranda toplayan, analiz eden ve
dönüştüren akıllı bir filo yönetim sistemi olarak işletmeci ve
filo yöneticilerine sunuluyor.
Connect Filom yönetim paketi; araç takip, araç filtreleme,
sürücü, envanter, masraf, sözleşme, trafik cezası ve bakım
onarım yönetimi gibi bir araç
filosu içerisinde olabilecek tüm
proseslerin yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor.
Filoların verimi ve şirket
kârlılıkları artıyor
Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasının, filo
yönetimine önemli bir destek
sağlayacağını belirten Fiat
Marka Direktörü Altan Aytaç,
“2 yıl önce kullanıma sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım
Connect, pek çok kullanıcının
hayatını kolaylaştırdı ve araca
dair tüm süreçlerin kontrolünü keyifli bir hale dönüştürdü.
Fiat Yol Arkadaşım Connect
Filom uygulaması ise filo yönetiminde büyük avantaj sağlıyor. Kullanıcılarımız uygulamadan aldıkları verilerle, filo
süreçlerini detaylı takip ederek
verimlilik ve kârlılıklarını artırmaya yönelik sağlıklı adımlar

atabiliyorlar” dedi.
Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasıyla
mevcut filo yönetim uygulamalarındaki bilgi akışını daha
da ileriye taşıdıklarını belirten
Aytaç; “Fiat Yol Arkadaşım
Connect Filom’un, firmaların
operasyon yönetimine destek
verecek alt yapısını filo müşterilerimizle, ve kullanıcılarla
çalışarak, birlikte tasarladık.
Uygulama ile tüm filodaki
araçların kullanım puanları
belirleniyor ve kullanıcıların

değerlendirmesi yapılabiliyor.
Buna göre iyileşmesi gereken
alanlar tespit edilebiliyor” ifadelerini kullandı.
Filo yönetimi
avantaja dönüşüyor
Uygulamada bulunan Araç
Yönetim Sistemi; araçlarda sürücü değişikliği, sürücü geçmişi
görüntüleme, araç başı maliyet,
bakım-onarım, trafik cezası,
sözleşmeler, envanter ve havuz
araç kırılımında takip yapabilme yetilerini sunuyor. Havuz
Aracı Yönetim Sistemi ise rezervasyon modülü, SMS hatır-

Fiat’ın uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ile sürücüyü birbirine
bağlayan Yol Arkadaşım Connect uygulaması, şimdi filoların işletme
verimliliğine de katkı sağlıyor. Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasıyla, filo içerisindeki tüm araçlara, akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla uzaktan bağlanılarak birçok fonksiyona kolayca erişilebiliyor.
latmaları, araç uygunluk takvimi, araç taleplerini yönetme ve
yetki bazlı onaylama sistemini
barındırıyor. Yol Arkadaşım
Connect Filo, yer aldığı araçlarda harita üzerinde canlı araç
takibine imkan tanıyor. Harita
Üzerinde Araçları Filtreleme ile

başı maliyet, bakım-onarım, trafik cezası, sözleşme ve envanter
takip etme ise Sürücü Yönetim
Sistemi ile sunuluyor.
Masraf Yönetim Sistemi ise
masrafların toplu excel biçimli,
aylık planlamalı otomatik veya
manuel yüklenmesine olanak

lokasyon bilgisi, kullanım amacı, rezervasyon ve araç kırılımlarında filtreleme imkanı sağlanıyor. Harita Üzerinde Araç
Rotalarının Görüntülenmesi
ile de araçların km ve süre bazlı
geçmiş hareket bilgileri seyahat
bazında görüntüleniyor.
Envanter Yönetimi sayesinde; araca ait yaz-kış lastiği, ruhsat, yedek anahtar, cihaz gibi her
türlü envanterin arşivlenmesi,
lokasyonun kaydedilmesi ve filtre aracılığı ile hızlı erişim sağlanıyor. Araç değiştirme, sürücüdeki
araç geçmişini görüntüleme, araç

tanıyor. Ayrıca HGS-OGS,
yakıt, otopark, yıkama, kiralama, bakım, onarım, sigorta ve
kasko gibi Fiat servis masrafları
da otomatikman alınabiliyor.
Sözleşme Yönetimi; sözleşmelerin bir kere kaydedilmesi
sonrasında, sözleşme bitiş tarihinin hatırlatılması ve sözleşmede yer alan araçlara ait aylık
sabit giderlerin otomatik olarak masraflara yansıtılmasını
sağlıyor. Gelen trafik cezalarının kaydedilmesi ve ceza geldiğinde sürücüsünün bulunması
ise Trafik Cezası Yönetimi al-
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tında gerçekleşiyor. Hasar kayıtlarının açılması ve detaylarının işlenmesi Hasar Yönetimi,
Fiat servislerden bakım onarım
kayıtlarının otomatik işlenmesi ve durum bazlı filtreleme Bakım-Onarım Yönetimi, Petrol
Ofisi ve Opet entegrasyonu ile
yakıt alımlarının anlık olarak
litre ve TL bazlı olarak masraflara işlenmesi ise Otomatik
Akaryakıt Masrafı Entegrasyonu aracılığıyla sağlanıyor.
Detaylı raporlar e-posta ile
gönderiliyor
Connect Filom; hız limiti
aşımı, mesai dışı kullanım, rölanti, km kullanım bilgisi/limit
aşımı, seyahat sürüş skorları
gibi konularda hazırladığı detaylı raporları ilgili yöneticiye
sunuyor. Yakıt raporu ise araç
bazlı TL, litre ve km karşılaştırmasını yaparak net veriler elde
ediyor. İlgili yöneticiler tüm
raporları e-posta bildirimleri ile
görüntüleyebiliyorlar. Günlük

ifade ediliyor.
Araçla birlikte sunulan akıllı
telefondan ulaşılabilen dijital
platformla kullanıcıların menzil, uygun şarj istasyonları gibi
akıllı bir desteğe de sahip olacağı ifade edildi.
Elektrikli ticarilerle birlikte
sunulan bataryaların 8 yıl garantiye sahip olduğu da verilen
bilgiler arasında.
Hız Aşım Raporu ile her gün en
az 1 yolculuğunda, tanımlanmış hız limitini geçen sürücüler
toplu olarak bildiriliyor. Haftalık ve Aylık Özet Raporlar bir
önceki haftaya ait özet bilgiler
ve bir sonraki haftaya ait hatırlatmaları raporluyor. Bakımonarım zamanı, sözleşme bitişi,
yeni eklenen araçlar, harcama
uyarıları, yıllık km limit aşımları gibi bilgiler bu raporlarda
yer alıyor. Akıllı Hatırlatmalar
Bildirimi ise kullanıcının kendi
kurmuş olduğu hatırlatmaları
zamanı gelince bildiriyor.
Fiat Yol Arkadaşım Connect
Fiat marka modellerde filo
yönetim paketine eş zamanlı
olarak filoda bulunan tahsisli
araçların kullanıcıları, Fiat Yol
Arkadaşım Connect uygulamasından yararlanabiliyorlar.
Bu uygulamayla kullanıcıya;
Araç Lokasyonu, Lastik Durumu, Uzaktan Kapı-Bagaj Açma
Kapama, Hava Yastığı Açılması Durumunda Ambulans
Çağırma Hizmeti Çekilme Uyarısı, Kaza ve Kara Nokta Bildirimi, Hız ve Mesafe Limiti,
Yolculuklarım-Servis/Bakım
Bilgileri, Acil Yol Arkadaşım,
Araç İkaz Bildirimleri, Araçtan
Uzakta İken Araç Menzil, Yakıt ve Akü Durum Bilgisi gibi
fonksiyonlar sunuluyor.
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Birinci sayfadaki haberin devamı

Tırsan Kovid-19’a Karşı Güvenliğini Belgelendirdi
ÇALIŞANLARININ ve iş
ortaklarının sağlığını ve güvenliğini her zaman olduğu
gibi, Kovid-19 sürecinde de
tüm iş süreçlerinin merkezine koyan güvenilir lider Tırsan, 9 Mart 2020’de tedbirlerini almaya başladı ve Sağlık
Bakanlığı’nın ve bilim dünyasının açıklamaları ile sürekli
güncelleyerek geliştirdi.
Aldığı önlemler ile üretimini güvenli ve hijyenik ortamda
sürdüren Tırsan, TSE tarafından 16 Haziran 2020’de
gerçekleştirilen
Kovid-19
Güvenli Üretim Denetimi’ni
başarı ile tamamlayarak,
Kovid-19 Güvenli Üretim
Belgesi’ni almaya hak kazanan
ilk firmalardan biri oldu ve
böylece sektöründeki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı.
Kovid-19 Güvenli Üretim
Belgesi
Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi, TSE tarafından
1 Haziran’da başlatılan yeni

Tırsan, sanayi tesislerinde normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından 1 Haziran’da uygulamaya konulan
Güvenli Üretim belgeleme kapsamında, denetim sürecini 16 Haziran’da başarıyla tamamlayarak Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni
almaya hak kazanan ilk firmalardan biri oldu.

bir belgelendirme sürecidir.
Denetimleri gerçekleştirmeye başlayan TSE’ye başvurular yoğun bir şekilde devam
ederken, bu kapsamda ilk denetlenen ve belgelendirilen
firmalardan biri Tırsan oldu.
16 Haziran tarihinde Tırsan
Treyler İş Sağlığı ve Güven-

larına kadar tüm alanlar Kovid-19 önlemleri kapsamında
incelendi.
Denetimde
Tırsan’ın bulaşıcı bir
hastalığın kaynağını
tespit etmeye yarayan
filyasyon uygulaması başta olmak üzere,
salgına karşı hayata
geçirdiği bireysel koruma, sosyal mesafe, ortak
alanların dezenfektasyonu gibi önlemler değerlendirildi ve denetim
sürecinde en yüksek puanları alarak belgelendi.

liği Birimi, İdari İşler Birimi,
Kalite Güvence Birimi ve
TSE yetkililerinin katılımı
ile Tırsan Adapazarı Fabrikasında denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında
güvenlikten yemekhaneye,
ofislerden tuvaletlere ve atık
alanına, servis ve üretim hat-

Tüm dünya için yeni bir
süreç başlatan Kovid-19 salgını ile birçok ülke kısa sürede iş süreçlerinde çeşitli
sistemsel geliştirmelerde bulundu, denetim ve standartlar yeniden belirlendi. İnsan
sağlığına uygun üretimi teşvik eden, tüketicilerin hijyen
ve sanitasyon konularında
akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye yönelik önemli
adımlar atan yerli firmalar,
Kovid-19 Güvenli Üretim
Belgesi’ni alarak, Türkiye’nin
bu konuda öncü ülkelerden
biri olduğunu gösterdi.

Hollandalı Lojistikçi Tırsan’a Yatırım Yaptı
TIRSAN bünyesinde yer
alan Avrupa’nın öncü kutu
treyler üreticisi Talson, lojistik firmalarının öncelikli
tercihi olmaya devam ediyor.
Avrupa’nın önde gelen değerli kargo taşıyıcılarından
Hollandalı Idealogistics Verhoeven, yüksek standartlarda
güvenli taşıma için tercihini
yine Talson’dan yana kullanarak, filosuna 10 adet Talfix® donanımlı Talson TGM
Yüksek Güvenlikli Kutu
treyler ekledi. Böylece, firma-

nın filosundaki Talson araç
sayısı 150’ye ulaştı.
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Idealogistics Verhoeven CEO’su
Louis, Talson araçlarının
sağlamlığına ve sunduğu
avantajlara vurgu yaparak,
“Treyler filomuzun yaklaşık
yüzde 90’ı Talson araçlarından oluşuyor. Sağlamlığı ile
ön plana çıkan Talson araçları, değerli kargolarımızın
güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Talson treylerler,

çift katlı yük taşıma özelliği
sayesinde daha fazla kapasite ve farklı kombinasyonlar
oluşturma avantajı sunarak
taşımalarımızın daha verimli
hale gelmesini sağlıyor.
Çift katlı yük taşıma özelliği sayesinde yasal zorunluluklar konusunda da sorun
yaşamıyoruz.
Idealogistic
Verhoeven olarak Talson ile
10 yılı aşkın bir iş birliğimiz
var. Bu işbirliğimiz sonucunda Talson treylerlerinin uzun
süre dayanıklı olduğunu biz-

zat deneyimledik. Kullandığımız araçlar, tek veya çift
vardiyaya bağlı olarak yılda
130 bin ile 230 bin kilometre
arası yol kat ediyor” açıklamasında bulundu.
TAPA (Transported Asset
Protection Association - Taşınan Değerli Ürünlerin Korunması Birliği) sertifikasına
sahip olan Idealogistic Verhoeven, ayrıca TSR-I sertifikasına ve depolama alanı olarak kullandığı tesisler için de
FSR-A sertifikasına da sahip.

Bardoel, “Bağımsız kuruluşların, hem depolama tesislerinde hem de taşıma operasyonlarında en yüksek standartları
karşıladığımızı onaylaması,
müşterilerimiz için sürekli bir

OKT Hayvanları Koruyor Müşteriye Kazandırıyor
CANLI Hayvan Taşıyıcı Semi Treyler aracı ile hayvanların taşınması sırasında ilgili
yasa ve yönetmelikler mevzuatına uygun üretim yaparak
sektörünü temsil eden OKT
Trailer, geçtiğimiz Kurban
Bayramı’nda sıcaktan, havasızlıktan telef olan ve yine doğudan batıya gerçekleştirilen
nakiller sırasında zor şartlar altında taşınan hayvanların çektiği eziyetlerin önüne geçiyor.
OKT Trailer, Türkiye’nin
hayvancılık sektöründe önde gelen üretici çiftliklerine
“Canlı Hayvan Taşıyıcı Semi
Treyler” aracı teslim ederek
firmaların hayvan taşımacılığında hizmet kalitelerini
arttırmalarına ve ekonomik
anlamda kazanım elde etmelerine vesile oldu.
Canlı Hayvan Taşıma aracı

ile hem işletmelerin hem hayvanların hem de milli servetin
korunduğunun altını çizen
OKT Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı
şöyle konuştu; “Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı yaklaşıyor
ve bu dönemde hayvan sevkiyatlarında artış görülmektedir.
Fakat her yıl içimizin almadığı
ülkemizi temsil etme yolunda istenmeyen görüntüler ve
hayvan taşıma sevkiyatları

gündeme geliyor. Özellikle
son yıllarda yaz aylarına denk
gelen Kurban Bayramı öncesinde yapılan hayvan nakilleri
sırasında; hayvanların sıcaktan havasız, susuz kalarak telef olduklarını ya da çok uzun
yol sebebiyle strese girerek yol
firesinin yaşandığını, hatta
birbirlerine çarparak yaralanmaların olduğu görüntüleri
ekranlardan sıkça gördüğümüzü üzülerek dile getirmek
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istiyorum. Hayvan kayıplarının önüne geçilmesi ve aynı
zamanda yaklaşık 5 seferde yapılabilecek hayvan naklini tek
seferde gerçekleştirme imkanı
sağlayan Canlı Hayvan Taşıma aracımız ile müşterilerimiz, sefer sayılarını düşürerek
iş gücü ve ciddi anlamda yakıt
tasarrufu elde ediyor. Hayvanların sağlıkla taşınması ile milli servetimize katkı sağlayarak
ülkemizi Avrupa standartlarında temsil ediyor”
“Treyler sektörü olarak
ülkemizi yurt içinde ve yurt
dışında doğru temsil etme
yolunda kendimizi geliştiriyor ve hassas davranıyoruz”
diyen Bakırcı; “Hayvanların
Nakilleri Sırasında Refahı
ve Korunması” başlıklı yönetmeliğin tüm gereklerini
yerine getiren firmamızda
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ürettiğimiz Canlı Hayvan
Taşıyıcı aracımız ile ağırlık
ve cinslerine göre; 40-90 adet
büyükbaş, 280-300 adet küçükbaş hayvanın nakline imkan sağlamaktayız. Böylece
4-5 seferde yapılan ve hayvan
sağlığına zararı olan canlı hayvan transfer işlemleri yerine
tek seferde toplu ve sağlıklı
taşıma hizmeti sunuyoruz. Sıcak hava ile birlikte su ihtiyacı
olan hayvanların su ihtiyacını
gidermek üzere sulama emzikleri bulunan aracımızda,
hayvanların iniş ve binişini
kolaylaştıran ve hızlandıran
kaydırmaz zemini, çok katlı
taşıma imkanı, hayvanların
güvenliğini sağlayan ara bölme
kapıları, birbirinden bağımsız
ön ve arka çatı, kilit mekanizmalı gözetleme pencereleri ve
kızaklı pencere kapakları, özel

güvence anlamını taşıyor. Bu
kapsamda uluslararası standartları eksiksiz karşılayan
Talson, bizim için vazgeçilmez bir iş ortağı. Talson araçlarına güvenimiz tam” dedi.

OKT Trailer, taşımacılığın hayvanlara zarar
gelmeden gerçekleşmesi, yakıt tüketimi,
iş gücü maliyeti noktasında ülkenin milli
servetine katkıda bulunurken, işletmelere
de ekonomik kazanç
sağlıyor.
havalandırma fanları, idrar
ve dışkı sızıntısını asgariye
indiren çıkışlar, hayvanların
kontrol, bakım ve güvenlikleri için aydınlatma imkanı bulunmaktadır. Böyle bir aracın
ülkemizde hizmet vermesine
vesile olmaktan ve hayvanların nakli sırasında; güvenli,
emniyetli, sağlıklı taşıma imkanı sağlamış olmaktan dolayı OKT Trailer ailesi olarak
mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz” diye konuştu.

YAN SANAYİ

Geleceğin Lastiği Öncelikle
Yakıt Tasarruflu Olmalı
SON zamanlarda sürücülerin
değişen lastik güvenlik beklentileri doğrultusunda Continental ve Forsa, Almanya
genelinde binden fazla sürücü
ile geleceğin lastiği üzerine bir
anket yaptı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde
40’tan fazlası için en önemli
konu lastiklerin gelecekte daha
fazla yakıt tasarrufu sağlaması
oldu. İkinci sırada ise dayanıklılık yer aldı.
Anket sonuçları yanıtların
yaş grupları arasında farklılık
gösterdiğini ortaya koyuyor.
Örneğin 18-29 yaşlarındaki
bireyler için delinmeye karşı
dayanıklılık en önemli konu
olurken 45-59 yaşları arasında enerji verimli lastikler öne

Continental ve Forsa’nın beraber gerçekleştirdiği “Geleceğin Lastiği”
anketinde, katılımcılar lastik mühendislerinin yakıt tasarrufuna öncelik vermesi gerektiğini belirtirken fiyat-performans oranının sürdürülebilir üretimden daha önemli olduğunu düşünüyor.
çıktı. 30-44 yaşlarındaki kişilerin ise en büyük önceliği
malzeme ve üretimde sürdürülebilirlik oldu.
Continental’in anketinde
gelecekteki lastik fiyatları ile
ilgili soruya verilen yanıtlara
göre katılımcıların yüzde 92’si
fiyat-performans
oranının
önemli veya çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca sürücülerin yüzde 75’i daha düşük
yuvarlanma direnci ve buna
bağlı olarak düşük yakıt tüketiminin kendileri için önemli

veya çok önemli olduğunu
söyledi. Yuvarlanma direnci
ve kilometre performansı bakımından optimize edilmiş
lastikler, gerçekten de aracın
toplam çalışma maliyetini
olumlu etkileyebilir. Continental Lastik Geliştirme Mühendisi Andreas Schlenke,
“Bu nedenle tüketiciler, AB
Lastik Etiketine daima dikkat
etmeli,” diyerek konuyu açıklıyor. “‘A’ yuvarlanma direnci,
lastiğin çok verimli bir şekilde
döndüğünü gösterir. Ayrıca

ıslak frenlemeden ‘A’ derece
almışsa, çok güvenli ve sürdürülebilir bir lastik satın aldığınızdan emin olabilirsiniz.
Schlenke, “Geleceğin mobilitesi ile ilgili toplumsal
tartışmalar otomobil lastiklerinin geleceğini kesinlikle
etkileyecek,” diye sözlerine
devam etti. “Ürünlerimiz
enerji verimliliğini, delinmeye
karşı dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği artırmanın yanı sıra
güvenlik konusunda daha büyük rol oynayacak. Bununla

Brisa’dan İklim
Liderliği Şarkısı
BRISA, uluslararası çevresel
raporlama platformu CDP
Türkiye tarafından kazandığı
iki ödülü, ‘Sosyal Müzik’ iş birliği ile hazırladığı bir şarkıyla
duyurdu.
Brisa’nın “Birimiz Hepimiz
İçin” anlayışı doğrultusunda,
gönülden bir yaklaşımla çözümün parçası olma stratejisinin
bir ürünü olan bu başarılı sonuçlar, müzikle birlik ve dönüşüm yaratmaya odaklanan
bir platform olan Sosyal Müzik

sanatçıları tarafından seslendirildi. Şarkıda, sanayinin öncü
kuruluşlarından Brisa’yı, iklim
değişikliği ile mücadelede başarıya götüren çevre ve insan
odaklılık, teknoloji gücü gibi
faktörlere yer verildi.
Böylece Brisa, yenilikçi
iletişim yöntemleri ile insan ve
çevre odaklı hizmetlerinin bilinirliğini artırmaya ve ekosisteminde yarattığı bilinci geniş
kitlelere yayarak farkındalığı
artırmayı hedefliyor.

“TR:01 II+” artırılmış taban
genişliği ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde
kullanıcılarına üstün kilometre performansı sunuyor. Segmentinde az rastlanır bir özellik olarak; hem ön aksta hem
de çeker aksta M+S ve 3PMSF
(kar tanesi) işaretlemesine
sahip R:01 II+ serisi, kullanıcılarına dört mevsim boyunca
üstün yol tutuş ve yüksek çekiş

lerde güçlü performans sağlarken çok düşük yuvarlanma
direnci gösteren özel teknolojiler geliştirdik. ContiSeal
teknolojimiz lastik sırtındaki delikleri derhal kapatarak
delinmeye karşı daha fazla
dayanıklılık sağlıyor. Ve çok
yakında, lastiklerimiz sırtının
ne zaman aşındığını söyleyebilecek. Gelecekte, yolculuğa
ara vermek zorunda kalmadan
lastik basınçlarını da izleyip
ayarlayabilecekler.”

Brisa’nın Yeni
Genel Müdürü
Haluk Kürkçü Oldu
Brisa’da CTO Yardımcısı olarak görev yapan
Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü
görevine atandı.

Prometeon’dan Kamyon ve
Otobüslere Özel Seri Lastik
PIRELLI marka premium
endüstriyel ve ticari lastiklerin
lisanslı üreticisi Prometeon,
kamyon ve otobüsler için tasarladığı “R:01 II+” serisini
Türkiye koşullarına özel olarak
geliştirdi. Yüksek kilometre
performansı, yakıt tasarrufu
ve dört mevsim dayanıklılık
sunan serinin her iki lastiği de
satışa sunuluyor.
Serinin ön aks lastiği
“FR:01 II+” ve çeker aks lastiği

birlikte geleceğin lastiğinden
bu beklentileri hali hazırda
karşılayan ürünler sunduğumuzu belirtmemiz gerek.
Örneğin mevcut EcoContact
lastiğimiz, selefine kıyasla
yüzde 20 daha az yuvarlanma
direnci gösteriyor ve yüzde 12
daha fazla kilometre yapıyor.
Taraxagum teknolojimiz, tropikal kauçuğa alternatif olarak
karahindiba kauçuğunu sunuyor. Elektrikli otomobiller
için, güvenlikle ilgili kriter-

gücü sunuyor. Serinin her iki
lastiği de Avrupa Komisyonu
etiketlemesine göre ıslakta
tutunma kategorisinde belirli
ölçülerde “A” belirli ölçülerde
“B” etiket değeri ile düşük fren
mesafesi sunuyor.
Her iki lastikteki yenilikçi
taban deseni ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen
taban hamur bileşimi sayesinde
kullanım ömrü boyunca elde
edilen düşük dönme direnci,

kullanıcılarına yakıt tasarrufu
sağlıyor. Düşük karbon salınımı ve sahip olduğu ses seviyesi
değerleri ile çevreci bir seri olan
“R:01 II+”, düşük gürültü seviyesi ile de kullanıcılarına yüksek sürüş konforu sunuyor.

BRIDGESTONE Corporation ve Sabancı Holding
ortak kuruluşu, Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’da üst
düzey bir atama gerçekleşti.
2018 yılından itibaren CTO
Yardımcılığı görevinde önemli başarılara imza atan
Haluk Kürkçü, Brisa Genel
Müdürlüğü görevine atandı.
Kürkçü, 1 Temmuz itibarı
ile yeni görevine başladı.
Çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren Brisa’da
görev alarak, başarılı çalışmalara imza atan Haluk
Kürkçü, deneyimi ve lastik
endüstrisine yönelik tecrübesini harmanlayacağı Brisa
Genel Müdürlük pozisyonunu devraldı.
Haluk Kürkçü, 1984
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nde
lisans derecesini tamamla-

mıştır. Kürkçü, 1986 yılında Brisa’da göreve başlamış
ve ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik
pozisyonları üstlenmiştir.
2006 yılında Üretim Direktörü olarak atanan Kürkçü,
2015-2018 yılları arasında,
Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmüştür.
Kürkçü 2018 yılından bu
yana CTO Yardımcılığı görevini yürütmekte.

Petlas Marka Değeri Bir Yılda Yüzde 60 Arttı
TÜRKIYE’NIN yerli lastik
markası Petlas, tüm sektörlerden tüm kuruluşlar arasında
ülkemizin en güçlü ve değerli
100 markası arasında yer alıyor. Küresel markaların gücü
ve değerini belirli kriter çerçevesinde ölçümleyen Brand

Finance’in Türkiye’nin en
değerli ve en güçlü markaları 2020 raporunda, Petlas’ın
marka değerinde bir yılda
yüzde 60 artış gerçekleştirdiği
belirtiliyor.
Haziran ayında açıklanan 2020 raporunda Petlas,

70’inci sırada yer aldı. Petlas,
Türkiye’nin en güçlü ve değerli 100 markası arasındaki
yerini, 3 sıra yukarıya çekmiş
oldu. Petlas’ın marka değerindeki artış, bir önceki yıla
oranla yüzde 60 olarak gerçekleşti. Raporda Petlas’ın

marka değerinin, 35 milyon
dolar düzeyinde olduğu bilgisi yer aldı.
Petlas’ın, ülkemiz sanayi
ve ekonomisi için katkılarını sürdüreceğini ifade eden
AKO Grup Yönetim Kurulu
Üyesi Safa Özcan; “Petlas,
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yerli sermaye,
yerli
Ar-Ge
ve
mühendislik,
yerli
üretim gücü
ile Türkiye’nin
lastik markası
kimliğini gururla

taşıyor. Ülkemizin
yanı sıra, dünyanın
yüzü aşkın ülkesinde rekabet gücümüz
her gün artış gösteriyor” dedi.

LOJİSTİK

Kovid-19 Kimya Sektöründe
Rekabet Düzenini Değiştirecek
İSTANBUL Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
tarafından düzenlenen “Petrol Piyasası ve Petrol Fiyatı
Oluşumunun Analizi, Kimya
Sektörüne Etkileri” konulu webinar 4 Haziran 2020
tarihinde Zoom üzerinden
yapılan video konferans ile
gerçekleştirildi. Webinarda
küresel enerji kaynaklarının
gelişimi, petrol sektörünün
temel dinamikleri, petrol fiyatlarının oluşumu ve fiyatlara koronavirüs etkisinin
analizi, enerji kaynaklarındaki değişimin kimya sektörüne yansıması, petroldeki eksi
40.32 dolar/varil fiyatına nasıl gelindiği ve sektörün gelecek beklentileri ele alındı.
Webinar, İKMİB Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Pelister
ve SOCAR Türkiye Rafineri
ve Petrokimya İş Birimi, Petrokimya Pazarlama Müdürü
Dr. Mevlüt Çetinkaya’nın
katılımıyla gerçekleştirildi.

Adil Pelister: “Kimya
sektörünün ölçek
büyütmesi gerekiyor”
Webinarın açılış konuşmasını gerçekleştiren İKMİB
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini, Haziran itibariyle artık
normalleşmeye başlandığını,
önümüzdeki aydan itibaren
hissedilir bir biçimde iyileş-

me olacağını ve geçmiş senelerdeki performansı yakalayacaklarına inandığını söyledi.
Kimya sektörünün 2019’da
başarılı bir performans sergilediğini hatırlatan Pelister,
“Özellikle kimya sektörümüz
20,6 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’deki ikinci büyük ihracatçı sektör konumuna geldi” dedi.
Pelister; “2020 yılında

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister

kimya sektörümüzün 5 aylık dönemdeki ihracatında
geçen yıl aynı döneme göre
yüzde 17’lik bir düşüş söz
konusu. Ancak önümüzdeki
aylarda bu açığı kapatacağımıza ve 20 milyar doları yakalayacağımıza inanıyorum”
diyerek; “Petrol elde ediliyor,
kullanılıyor, kullanıldıktan
sonra bir takım atığı meydana geliyor. Atıkları döngüsel
ekonomi çerçevesinde tekrar
işleyebilmemiz gerekiyor. İleride karbon salınımını tekrar
ekonomiye kazandıracak teknolojilerin devreye gireceğini
umut ediyorum. Belki bunlar
dünyanın ekolojik dengesini
de değiştirecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Mevlüt Çetinkaya:
“Gelecekte petrolün
kaderini petrokimya ve
kimya belirleyecek”
SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi,
Petrokimya Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya,

yaptığı konuşmada; “Küresel
ekonomik büyüme, nüfus ve
refahın artışı ile son 20 yılda
enerji, yıllık yüzde 2 büyüdü.
Büyümenin itici gücünü Çin
ve Hindistan liderliğindeki
gelişmekte olan ekonomiler
oluşturuyor” diyerek; “Gelecek dönemde yenilenebilir enerjiye yönelim daha da
artacak. Özellikle ulaşım ve
endüstrideki birincil enerji
tüketiminin azalması bekleniyor. Gelecekte elektrikli
araçlar hızla yayılacak, petrolün tahtı sarsılmaya devam
edecek. 2040 yılında elektrikli araç sayısının 350 milyon adet olması öngörülüyor. 2050
yılına kadar enerji kaynakları
kullanımında köklü değişim
ve dönüşüm yaşanacak, pet-

rolün payı azalacak, doğalgaz
payını koruyacak, yenilenebilir enerjinin payı yüzde 64’e
çıkacak. Petrol üretiminde
lider ülke ABD, onu sırayla
Rusya, Suudi Arabistan, Irak,
Kanada ve Çin takip ediyor.
Gelecekte petrolün kaderini
petrokimya ve kimya belirleyecek. Fosil kaynaklar petrokimya sektörüne yönelecek”
ifadelerini kullandı.
Çetinkaya son olarak, “Küresel ekonomi senkronize yavaşlıyor. 2020 boyunca petrol
arzının kontrolünün devam
etmesi ve fiyatların 35-45
dolar bandında sürmesi bekleniyor. Bu gelişmelere bağlı
olarak enerji yatırımlarında
yüzde 20 daralma bekleniyor” açıklamasını yaptı.

Türk Markası Elektra Elektronik Dünyaya
Raylı Sistemler İçin Trafo İhraç Ediyor
ALÇAK gerilim trafo ve
reaktör firması konumunda olan Elektra Elektronik,
transformatör üretimi ile
demiryolu sektöründe de önemli rol oynuyor. Raylı sistem projelerinde kullanılan
Elektra Elektronik’in trafoları, CE işaretli ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde
Türk mühendisler tarafından tasarlanarak Türkiye’de

üretiliyor. Elektra Elektronik
transformatörleri, hızlı tren
konusunda dünyaya referans
olan Çin’de de yoğun olarak
tercih ediliyor.
Demiryolu
projelerine
yüksek katma değerli çözümler sunan transformatör
sektörünün öncü markası
Elektra Elektronik, ürünlerini
Türkiye’de üretiyor ve kullanımda olan pek çok vagonun

altında trafoları ile yer alıyor.
Transformatörlerinin kaliteleri ile Çin’in de dikkatini çeken Elektra Elektronik, hızlı
tren konusunda dünyaya referans olan Çin’in demiryolu
projelerinde de tercih ediliyor.
CE işaretli ve Avrupa
standartlarına uygun
transformatörler
Hareket eden trenin sinyalizasyon sisteminin besleme

ünitelerinde kullanılan Elektra Elektronik transformatörleri, CE işaretli ve Avrupa
standartlarına uygun olarak
ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi altında üretiliyor.
İleri teknoloji ile üretilen
Elektra Elektronik transformatörleri; yüksek ürün kalitesi, enerji kalitesi, besleme ve
kompanzasyon ihtiyaçlarına
çözüm sunuyor.

Tunaylar’dan Değişik Amaçlı
Dezenfeksiyon Seçenekleri
TUNAYLAR tarafından üretilen endüstriyel yıkama ve
dezenfeksiyon sistemleri yeni
döneme uyarlanarak virüs ve
bakterilerin steril ortamlara
taşınmasının önüne geçiyor.
Bunlar canlılar izin dezenfeksiyon tünelleri, araçlar

için otomotik dezenfeksiyon
sistemi ve taşınabilir ortam
dezenfeksiyon sistemleri olarak ayrışmış bulunuyor.
Canlı Dezenfeksiyon
Tünelleri
Canlı dezenfeksiyon tünelleri, özellikle canlı sağılığını olumsuz etkileyen ve
yüksek bulaşıcılığa sahip virüs ve bakterilerle mücadele
kapsamında geliştirilen tamamlayıcı bir hijyen sistemi.
Başta insan dezenfeksiyonu
olmak üzere tüm canlılar için
risk oluşturan virüs ve bakterilerin dezenfeksiyonu için
kullanılabilen dezenfeksiyon
tünelleri başta özel kamu

kuruluşları, küçükbaş ve büyükbaş besicilik tesisleri, gıda
üretim tesisleri olmak üzere
dezenfeksiyon gereksinimim
olduğu tüm küçük ve büyük
ölçekli işletmelerde kullanılabilmektedir.
Otomatik Araç
Dezenfeksiyon Sistemi
Virüs ve bakteri taşıyıcılığının büyük risk oluşturduğu ve bu nedenle steril
alana giren veya steril olmayan alandan çıkan araçların
dezenfeksiyonunun önemli
olduğu tüm işletme ve tesislerde kullanılabilen yüksek
teknoloji ürünü dezenfeksiyon sistemleridir. Fanlı,
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tünelli, dalçık havuzlu, kemerli, sabit veya taşınabilir
model seçenekleri bulunan
otomatik araç dezenfeksiyon
sistemleri uygulama sahasına,
araçların yapısına ve hareket
şekline, trafik yoğunluğuna,
dezenfekte edilmek istenen
bölgelere göre özel olarak
projelendirilmektedir.
Taşınabilir Ortam
Dezenfeksiyon Sistemi
Taşınabilir ortam dezenfeksiyon sistemi özellikle
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dezenfeksiyon işleminin yapılacağı ortamın sürekli değişebildiği uygulamalar için
oldukça pratik bir çözüm
sunar. Yüksek miktarda su
ve dezenfekte depolama kapasitesine sahip geniş hacimli

deposu ile uzun süre aralıksız
bir şekilde dezenfeksiyon işlemine olanak tanır. 60 derece ayarlanabilir basınç emniyet valfli yapısı ve yüksek
kaliteli buhar nozulları ile
son derece güvenlidir.
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Volkswagen’in Yeni Kurumsal Kimliği Türkiye’de
MARKANIN, global emobilite ve dijitalleşme stratejisi paralelinde yeni bir
dönemin başlangıcı olarak tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunun ilk örneği,
Volkswagen Türkiye’nin web
sitesinde ve dijital platformlarında sergileniyor.
Yeni marka tasarımıyla
Volkswagen, daha modern
ve daha dijital bir marka
deneyimi yaratıyor. Sade,
modern ve iki boyutlu tasarımıyla daha net hale gelen
yeni Volkswagen logosu ve
marka tasarımı, dijital uygulamalar için tasarlanmış yüksek esnekliği hedefliyor.

Yepyeni Volkswagen
Dünyası: vw.com.tr
Volkswagen Türkiye’nin,
daha canlı, renkli ve insan
odaklı yeni görsel dünyasının
ilk örneği web sitesi ve dijital
platformları oldu. Volkswagen
Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç markalarının ortak
kullanımında olan vw.com.tr
sitesi tamamen yenilendi.
Modeller ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler, araç
oluşturucu, gerçek zamanlı
iletişim sağlayan canlı chat, finansman seçenekleri ve diğer
birçok ürün ve hizmetle ilgili
içerik ve teklifleri tek bir platformda sunan web sitesi, Volk-

Volkswagen’in, yeni mobilite dünyasına daha
hızlı uyum sağlayabilmek için tasarladığı yeni
logosu ve yeni kurum kimliği paralelinde,
Volkswagen Türkiye de yeni web sitesinin
lansmanını gerçekleştirdi.

swagen müşterileri ve Volkswagenseverler için son derece
sadeleştirilmiş gezinme ve kişiselleştirme imkanı sağlıyor.
Volkswagen Türkiye’nin
yeni web sitesi, kullanıcılarıyla daha verimli iletişim kurarak daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor ve markanın
dijital stratejisinde önemli bir
görev üstleniyor.
Öncelik
mobil platformlarda
Yeni vw.com.tr’in tasarımında ilk olarak, ‘Mobil-optimized’ yerine “Mobile First”
tasarıma geçildiği dikkat çekiyor. Yani eskiden taşınabilir cihazlara da uyumluluğu

olan web sitesi, şimdi mobil
cihazların küçük ekranlarını
hedefleyip, büyük ekranlara
da uyumlu şekle dönüştürülmüş. Aynı zamanda, menü ve
içerik yapısı da yalınlaştırılarak kolay anlaşılan bir
şekle bürünmüş.
Kişiselleştirmeyi
temel alan özelliklerle donatılan
yeni vw.com.tr, her
iki markanın içeriklerini
bir araya getirerek Volkswagen dünyasına bir giriş kapısı
kimliğinde ve tamamen veri
odaklı olarak geliştirilmiş.
Bu özelliğiyle, her bir ziyaretçinin özel ilgi alanına ve

ihtiyacına göre kullanıcı yolculukları oluşturmayı mümkün kılıyor.
Yeni Dizayn Yeni Altyapı
Yenilenen kurumsal kimlik ile birlikte vw.com.tr’nin
altyapısı da tamamen değişti.
Facebook ve Instagram gibi
dünyaca ünlü firmaların da
kullandığı “React“ altyapısı
ile hazırlanan yeni internet sitesi, bu sayede yeniliklere çok
daha hızlı adapte
olabiliyor. Altyapı
kısmında kullanılan
bu yeni teknoloji, hızlı
geliştirme imkanı sağlarken,
pazar ve müşteri taleplerine
de hızlıca çözüm üretilmesini sağlıyor.
Gerçek zamanlı iletişim
(Canlı Chat, Online Servis

Randevusu, Online Yol Yardım) imkanının da yer aldığı
siteye ek olarak, Volkswagen
Binek Araç için ‘Volkswagenim’, Volkswagen Ticari Araç
için de ‘Volkswagen Ticari
Araç’ mobil uygulamalarının;
servis işlemlerinde kolaylık,
servis geçmişinin görüntülenmesi, online servis randevusu
ve iş emri açma gibi özellikleri
kullanılabilir hale getirilmiş.
Volkswagen Türkiye’nin yeni
Binek ve Ticari Araç mobil
uygulamaları neredeyse tüm
satış sonrası işlemlerinin uygulama üzerinden yapılmasına olanak tanıyor. Bu da
kullanıcılara yeni dönemde
temassız işlem olanağı sunarken, satış sonrası süreçlerini
de cep telefonlarından rahatça takip etme imkânı sağlıyor.

ergonomik yolcu koltukları
kullandık. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve
izleme, otomatik durdurma,
tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve
görsel yolcu bilgilendirme ve
kamera sistemleriyle donat-

tık. Bünyesinde barındırdığı
tüm bu özelliklere rağmen
prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha
ekonomik oldu. Maliyetleri
daha aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor”
diye konuştu.

Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli
Elektrikli Treni Raylara İndi
SETLERIN işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım
hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme
sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi
bir kaza anında çarpışmalara
dayanıklı şekilde tasarlanmış
alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.
Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan
her bir setin toplam koltuk
kapasitesi 324 olup, bunlar-

dan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.
Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol
testlerine geçilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, “Bu yıl içerisinde işletmeye alıp yolcu
taşımaya başlayacağız. Proje
kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde
üretim, boyama, kumlama
testleri 2019 yılında devreye alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
“Üretilen ilk tren setinin
tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160
kilometre olarak planlandı.
Saatte 225 kilometre işletme
hızına ulaşabilecek yerli hızlı
tren için de çalışmalarımız
sürüyor. Ar-Ge’deki genç
arkadaşlarımız bu trenimizi
bitirdikten sonra yoğun şekilde buna odaklandı” dedi.
Yolcu taşımacılığına da
başlayacaklarını
söyleyen,

Karaismailoğlu, milli trenin,
yerli sanayinin gelişmesinde
lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayarak, trende yolcu
güvenliği ve konforunu öncelediklerini dile getirdi.
Beş araçtan oluşan bir
setin koltuk kapasitesinin
324 olduğunu aktaran Karaismailoğlu,
“Bunların
ikisini engelli yolcularımız
için ayırdık. Ayrıca engelli
vatandaşlarımız için trenimiz içinde özel bölümler de
olacak. Ürettiğimiz setlerde

Bosch’tan Navigasyon Sistemlerinde Yeni Teknoloji
YENI SMI 230 Bosch
MEMS sensörü sürekli olarak aracın yönü ve hızındaki
değişiklikleri kaydedip, bilgileri navigasyon sistemine iletiyor. Sistem, bilgileri GNSS
küresel navigasyon uydu
sisteminden gelen pozisyon
verisiyle birleştirerek navigasyon için kullanıyor.
Yüksek hassasiyetli bu
sensör, sürekli olarak aracın
yönü ve hızındaki değişiklikleri kaydediyor, bilgileri
değerlendiriyor ve navigasyon sistemine iletiyor. Sistem, bilgileri GNSS küresel
navigasyon uydu sisteminden gelen pozisyon verisiy-

le birleştirerek navigasyon
için kullanıyor. Tüneller gibi
GPS sinyalini kesintiye uğratacak bir durum meydana
geldiğinde yeni Bosch sensörü devreye giriyor.
Bosch Otomotiv Elektroniği Bölümü Yönetim Kurulu

Üyesi Jens Fabrowsky, “Navigasyon sisteminin aklı karıştığında, Bosch yarı iletken
sensörleri aracın yolunu kaybetmemesini sağlıyor” diyor.
Araç hareketleri hakkında
sürekli ve güvenilir veri akışı,
navigasyon cihazlarındaki ‘ta-
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kılarak ilerleme’ sorununun
artık geçmişte kalacağı anlamına geliyor. GPS pozisyon
ve sensör verisinin birleşimi
sayesinde, navigasyon cihazlarının ekranlarında yer alan ok
göstergesi, ani sıçramalar yapmıyor ve yönünü ani bir şekilde değiştirmiyor. Fabrowsky,
“Yarı iletkenler modern çağın
mobilitesi için büyük önem
taşıyor. Onlar olmadan, günümüzün arabalarını hayal etmek imkansız.” diyor. Bosch,
yakın zamanda SMI230 sensörlerinin üretimine geçti ve
şimdiden ilk müşteriler sensörü standart ekipman olarak
almaya başladı.
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Navigasyon ekranlarında,
okun hareketini sabit ve devamlı tutmanın sırrı, yonga
formundaki bir sensör teknolojisinde yatıyor. Uzmanlar,
bu sensörlere ‘mikro-elektromekanik sistem sensörü’ yani
MEMS ismini veriyor.
Bu yüksek hassasiyetli araç hareket verisini üretmek
için, Bosch, iki adet ufak ve
son derece hassas sensörü
(biri aracın hızlanması için
diğeri ise onun sapma oranı için) tek bir ünite içinde
birleştirdi. Bu birleşim,
SMI230’un gücünün sırrı.
İkili sensör, yüksek hassasiyet sağlıyor ve aracın hare-

ketindeki değişiklikleri çok
hızlı tespit edebiliyor. Fabrowsky, “Bosch, otomotiv
uygulamaları için yarı iletken devreler geliştirme ve
üretme konusunda küresel
alanda rakipsiz, kapsamlı
bir uzmanlığa sahip. Bu hem
yeni araç fonksiyonları geliştirmemize hem de yongayı
sürekli geliştirmemize yardımcı oluyor” diyor.
SMI230 sensöründen gelen veri sayesinde, harita aracın hareketlerini akıcı bir şekilde gösteriyor. Aynı durum,
uydu sinyalinin azalmasından
kaynaklanan yön kaybı olayları için de geçerli.

BORSA

Filolar Renault Trucks Çekiciler İle Büyüyor
MİÇ-SA Nakliyat, yurtiçi
kargo operasyonlarında yeni
teslim aldığı iki adet 13 litre
motor donanıma sahip Renault Trucks T 480 yüksek kabin çekicileri kullanacak.
Renault Trucks 13 litre çekiciler, yakıt tüketimi,
ikinci el değeri ve daha uzun
motor ömrü sunması nedenleriyle büyük talep görüyor.
Yeni araçlarını teslim alan
Miç-Sa Nakliyat firma sahibi
Abdil Mic; “Renault Trucks
ile deneyimlerimiz, Premium serisine dayanıyor. Renault Trucks Premium 460
modellerle 11 litre motorun
konforunu süren şoförlerimizin, şimdi hem 13 litrelik
motorun gücünü hem de
yüksek kabinin ferahlığını
yaşayacaklarına inanıyoruz.
Yakıt tasarrufu konusunda
da avantaj sağlayacağımızı ön
görerek bu araçları tercih ettik” dedi.
Pandemi dönemimin zorluklarına rağmen yatırım
yapan Miç-Sa Nakliyat’a teşekkür eden Renault Trucks
Mersin Yetkili Bayisi Erman
Ticari Araçlar’ın Genel Müdürü Emrah Deniz; “Nakliye ve lojistik firmaları, her
zamanki gibi bu dönemde
de en önemli gider kalemlerinden yakıt tüketimi ko-

nusunda oldukça hassaslar.
Öte yandan kalifiye sürücü
bulabilmek ve memnun edebilmek de önemli. Bu anlamda Renault Trucks 13 litrelik
yüksek kabinli çekicilerimiz,
sunduğu avantajlarla büyük
ilgi görüyor. Eminiz Miç-Sa
ve şoförleri de araçlarımızdan memnun kalacak” şeklinde açıkladı.
Melsa Uluslararası Taşımacılık, proje lojistiği ve gabari dışı taşıma operasyonları
için yeni Renault Trucks T
serisi çekicilerini teslim aldı.
Melsa, çoğunluğu Renault
Trucks çekicilerden oluşan
gabari, dışı yük taşımaya uygun donanıma sahip araç
filosuna bir yenisini ekliyor.
Yeni iki adet Renault Trucks
T 460 çekicileri, Melsa filosunun son altı ayda alımını yaptığı beşinci aracı oluyor.

Aracı Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Merkezi’nden
teslim alan Melsa Uluslararası Taşımacılık Genel
Müdür Yardımcısı İbrahim
Ersoy, 2009 yılında başlayan
operasyonları için 2011’den
bu yana Renault Trucks
araçlarını kullandıklarına
değiniyor; “Başta inşaat, denizcilik, enerji, demir çelik,
petrol olmak üzere taşımacılığını üstlendiğimiz farklı
sektörlere özel entegre lojistik hizmetleri sunuyoruz.
Her sektörün nakliye ve
lojistik ihtiyaçları farklı olduğu gibi gabari dışı taşımalar da büyük zorlukları olan
bir alan. Melsa olarak uzun
süredir Renault Trucks çekiciler ile çok başarılı operasyonları tamamlıyoruz. Bu
denli zorlu bir alanda filonuzun sorunsuz yoluna devam

MİÇ-SA Nakliyat filosuna 2 adet Renault Trucks
T 480 yüksek kabin çekici kattı.

Melsa Uluslararası Taşımacılık filosuna T 460 çekici dahil etti.

etmesi önemli. Bu nedenle
araç filomuzun neredeyse
tamamı Renault Trucks çekicilerden oluşuyor.”
Ersoy, filolarında 300 650 bin km arasında Renault
Trucks çekicileri olduğuna
dikkat çekerek; “Araçlarımızın yakıt verimliliğinden gayet memnunuz. Bu bizim için
önemli bir etken. Sürücülerimizin de hassasiyeti ile düşük
arıza oranlarını da yakalamayı başardık. Servis hizmeti gerektiğinde ise çok hızlı destek
alabiliyoruz. Bu da operasyonlarımızın sorunsuz devam
etmesine katkı sağlıyor” dedi.

Araçları teslim eden Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı
Bölge Satış Müdürü Fuat
Kara; “Melsa’nın operasyonlarını ve filosunu yakından takip ediyoruz. Araçlarımız kadar satış sonrası
hizmetlerimiz ile de operasyonlarına değer katmak için
tüm desteğimizi sunuyoruz”
diye belirtti.
2018 yılında ilk Renault
Trucks çekicisini filosuna
katan Ceren Nakliyat, yeni
Renault Trucks T 460 çekicisini yine Balkan ülkelerine yapılan parsiyel, komple
veya özel yük taşımacılığı

hizmetlerinde kullanmayı
planlıyor.
Teslimatta açıklamada
bulunan Ceren Uluslararası
Nakliyat Operasyon Müdürü Cemal Çelik; “Renault
Trucks ile fiyat-kalite dengesinde yüksek verimlilik
sağlıyoruz. Renault Trucks
T kabin çekicileri, özellikle
yakıt ekonomisi ve yaygın
servis ağı organizasyonu
sebebi ile tercih ediyoruz.
Firma bünyemizde çalışan
şoförlerimiz de T kabin
çekicilerin
konforundan
oldukça memnun. Bu da bizim için çok önemli” dedi.
Yakıt tasarrufunun yanı
sıra Renault Trucks’ın sunduğu satış sonrası hizmetler
ve düşük bakım giderleri ile
de maliyet tasarrufu sağladıklarına değinen Cemal Çelik,
böylece sağladıkları toplam
sahip olma maliyetinden
memnuniyetlerini belirtti.
Koçaslanlar
Otomotiv
Orhanlı Bölge Satış Müdürü
Fuat Kara ise açıklamasında;
“Ceren Nakliyat, T serisi 460
ve 520 bg çekicileri kullanıyor. Araçlarımızın sunduğu
toplam sahip olma maliyeti
avantajlarını deneyimliyorlar.
Bu doğrultuda uzun yıllar iş
birliğimizin devam edeceğine
inancımız tam” dedi.

Amiral Lojistik Filosunu MAN Çekicilerle Güçlendirdi
KONTEYNER taşımacılığı başta olmak üzere 1985
yılından bu yana lojistik sektöründe hizmet veren Amiral
Ağır Taşımacılık ve Lojistik,

filosunu 2 adet 2020 model
TGX 18.470 LLS-U ADR’li
çekici ile güçlendirdi.
MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. de teslimatlarına

hız verdi. Bu kapsamda yeni
normalleşme döneminin ilk
teslimatı, 45 adet çekici ve
100 adet treylerden oluşan
güçlü filosu ile konteyner
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taşımacılığı alanında faaliyet
gösteren Amiral Lojistik’e
yapıldı. 1985 yılından beri
lojistik sektöründe hizmet
veren Amiral Ağır Taşıma-

TEMMUZ 2020

cılık ve Lojistik, MAN’ın
İstanbul, İkitelli’deki tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreni ile filosuna 2 adet
2020 model TGX 18.470
LLS-U ADR’li çekici kattı.
Gerçekleştirilen yeni teslimatla birlikte firmanın filosundaki MAN çekici sayısı
da 14’e ulaştı.
Teslimat törenine MAN
Kamyon ve Otobüs Tic.
A.Ş. İstanbul Şube Kamyon
Satış Müdürü İbrahim Altun, Kamyon Satış Müşteri
Temsilcisi Özgür Tutumlu
ile Amiral Ağır Taşımacılık
ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
sahipleri Mücahit Karataş ve
Ersin Karataş katıldı.

Törende yaptığı konuşmada MAN markasına duydukları güveni dile getiren
Mücahit Karataş, şunları
söyledi: “Dünyada artan ticaret hacmine paralel olarak
lojistik sektörü de hızla büyümeye devam ediyor. Bu
son dönemde lojistiğin önemini sanırım hepimiz çok
daha iyi anladık. Bu sektörde
başarılı olmak için de iyilerle çalışmak gerekiyor. Bu
konuda üstün Alman teknolojisi ile araçlarını üreten
MAN markasına güveniyoruz. Tercihimizde özellikle
sağlamlık, güvenilirliği, yakıt
tasarrufunun yanı sıra sunulan satış sonrası hizmetlerin
de payı büyük.”

BORSA

Tırsan Online Teslimat
Törenlerine Son Sürat
Devam Ediyor
TIRSAN Treyler, Hüner
Global Lojistik’e canlı video
konferans üzerinden 300 adet
Tırsan Tenteli Perdeli Multi
Ride treyler teslim ederken, Atom Lojistik, araç yatırımında
tercihini yine Tırsan’dan yana
kullanarak, filosuna 16 adet
Tırsan Tenteli Perdeli Multi
Ride treyler ekledi.
Tırsan, online teslimat törenlerine son sürat devam ediyor. Tırsan Treyler, son olarak
Hüner Global Lojistik’e canlı
video konferans üzerinden 300
adet Tırsan Tenteli Perdeli
Multi Ride treyler anlaşmasının ilk araçlarını teslim etti.
Tırsan ve Hüner Global Lojistik arasında 11 Haziran’da
gerçekleşen teslimat törenine;
Tırsan, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Nuhoğlu, Tırsan Treyler Satış
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Hüner Global Lojistik
Yönetim Kurulu Üyesi Melisa

Hüner, Hüner Global Lojistik
Yönetim Kurulu Üyesi Arda
Hüner ve Genel Müdür Ercan
Kulaksız katıldı.
Tırsan Treyler Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, online teslimat töreninde
yaptığı konuşmada, “Hüner ile
1995 yılından bu yana birlikteyiz. Kendilerine bin adetten
fazla araç verdik. Geçen yıl kurların belirsizliği, daha sonrasında ise pandemi süreci araya girdi. Firma, yatırım sürecini bir
süre ertelemişti. Şimdi ise yatırıma devam ediyor. 300 adetlik
sözleşme yaptık. Bu sözleşme
kapsamında ilk aracımızı teslim ediyoruz.
Biz mecburen ihracat yapmak zorundayız. Biz ihracat
odaklı çalışmak zorundayız.
700 milyar dolarlık dış ticaret
hacmi yakalamamız lazım. Bu
anlamda lojistik çok önemli ve
lojistik firmalarımızın olması
ve yurt dışında yatırım yapması

çok önemli” dedi.
Nuhoğlu, “Gerekçesi de aracın daha az yakıt yakması, daha
uyumlu olması ve bakımlarının daha az olmasıdır. İkinci
önemli kriter de toplam alım
maliyeti ve ikinci el değeridir.
İkinci elde en değerli üründür”
diye konuştu.
Hüner Global Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Arda
Hüner yaptığı konuşmada:
“25 yıldır Tırsan’la çalışmaya
devam ediyoruz. İşbirliğimizin
uzun yıllar devam edeceğini
düşünüyorum. Tırsan, sektöründe çok büyük rakiplerle
mücadele ediyor. Takdir edilesi bir başarıya sahip.
Geçen yıl yatırım yapamadık. Normalde her yıl yatırım
yapıyoruz. Ekonomik kriz
nedeniyle 2019’da yatırım yapamadık. Pazar payını kaybetmek istemiyoruz. Sektörde ilk
beşteyiz. Bulunduğumuz yeri
koruyup, daha da ileri gitmek
için bu yatırımı yaptık. Yüzde
35’i yenileme kalanı ise büyüme doğrultusunda bir yatırımdır. Güzel bir çalışanımız var.
Mutfakta emeği geçen çok arkadaşımız var. 500 çalışanımız
var. Sektör için önemli bir sayı
olduğunu düşünüyorum.
2023 yılında bin adet treyler
hedefimiz var. Pazarda endişe verici ve soru işaretleri var
ancak biz ülkemizin Avrupa
ile olan ilişkilerinin daha iyi

noktaya gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu yatırımı
gerçekleştirdik. Bu yatırımı bir
Türk markasıyla gerçekleştirmekten de ayrıca mutluyuz.
2021 yılı Mart ayına kadar 350
milyon TL yatırım yapmış olacağız” şeklinde konuştu.
Hüner Global Lojistik Genel Müdürü Ercan Kulaksız
ise, “Hüner, 1995 yılından bu
yana istikrarlı bir şekilde büyüyor. Bin 300’ün üzerinde araç
yatırımı söz konusu. Geçen sene son çeyrekte yatırım kararı
almıştık. 45 milyon Avro tutarında bir yatırım kararıydı bu.
Pandemi nedeniyle bu sürece
ara verdik.
Mart 2021 sonuna kadar
500 treyler ve 300 çekici yatırımı tamamlamış olacağız. Bunun yüzde 30’u yenileme yüzde
70’i ise yeni kapasite için söz
konusu olacak. Bu yatırımla
birlikte 500 çekici ve 800 adet
treyler sayısına ulaşmış olacağız” dedi.
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Tırsan
Multi Ride treylerlerin farklı
çekçilerle kullanılmaya olanak
sağlayan çok fonksiyonlu araçlar olduğunu aktararak, tren
yüklemeli modellerin tercih
edildiğini belirtti.
Türkiye ile Avrupa arası
taşımacılık hizmeti sunan İz-

demi sürecinde lojistik faaliyetlerin, hayatın devam edebilmesi adına ne derece önem
taşıdığını bir kez daha gördük.
TruckStore’un güven ve istikrar üzerine kurulu yapısıyla
2.El kamyon operasyonlarındaki avantajlarını 2020 yılında
da müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak gösteriyoruz.
Uluslararası taşımacılığın önde
gelen şirketlerinden Seyyah
Taşımacılık ile 30 yılı aşan iş
ortaklığımıza yeni bir anlaşma
eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

artırmaya devam ettireceğiz”
açıklamasında bulundu.
Şirketin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Kavcı, 2013
yılında İzmir’de kurulan Atom
Lojistik’in başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Belçika,
Avusturya ve İsviçre’ye karayolu ile parsiyel, komple araç
taşımacılığı ve lojistik hizmet
sunduğunu söyledi. Atom Lojistik, karayolunun yanı sıra
denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılık hizmeti de sunuyor. Otomotiv, tekstil, gıda
ve sağlık alanında uzmanlaştıklarını belirten Hasan Kavcı,
İzmir’de 3.000 m2 depolama
alanlarının yanı sıra 13.000
m2 antrepoları bulunduğunu
ifade etti.
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç,
konuşmasında Tırsan’ın fiziki
teslimat törenlerine yeniden
başladığını belirterek, “Salgın
sonrası Türkiye’de bir ilke imza atarak teslimat törenlerini
online’a taşımış ve video konferans sistemi üzerinden yapmaya başlamıştık. Sosyal mesafe
başta olmak üzere Kovid-19’a
karşı gerekli tüm önlemlerimizi alarak fiziki teslimat törenlerine yeniden başlıyoruz.
Bu kapsamda ilk teslimatı da
Atom Lojistik ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü’ne
4 Volvo Trucks FMX 500

Truckstore’dan Seyyah’a
41 Adet MB Actros
SEYYAH
Taşımacılık,
TruckStore’un sağladığı 41 adet
Actros 1841 LSnRL ile filosundaki araç sayısını 150’ye yükseltti.
Satışı pandemi süreci öncesinde gerçekleştirilen ve Seyyah
Taşımacılık’ın Eskişehir’deki
parkında düzenlenen törende
teslim edilen araçlar; TruckStore Grup Müdürü Kıvanç
Aydilek, Mengerler Ticaret
Türk A.Ş. Bursa Şubesi Genel Müdürü Kenan Yaman ve
Mengerler Ticaret Türk A.Ş.
Bursa Şubesi Kamyon Satış
Müdürü Afşin Yücel tarafından Seyyah Taşımacılık Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş
Baysal ve Bülent Baysal’a teslim edildi.
TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek törende
gerçekleştirdiği konuşmada;
“Mart ayında başlayan pan-

mir merkezli Atom Lojistik,
tercihini yine Tırsan’dan yana
kullanarak filosuna 16 adet
Tırsan Tenteli Perdeli Multi
Ride treyler ekledi. Böylece,
Atom Lojistik’in filosuna kattığı Tırsan araç sayısı 400’e
yaklaştı. Tırsan’ın Adapazarı
fabrikasında gerçekleştirilen
teslimat törenine; Atom Lojistik CEO’su Hasan Kavcı,
İstanbul Bölge Direktörü Ece
Taner Murt ve Tırsan Treyler
Satış Koordinatörü Ertuğrul
Erkoç katıldı.
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Atom Lojistik CEO’su Hasan Kavcı,
“Müşteri memnuniyetini eksiksiz sağlayan bir firma olan
Tırsan, tüm iş süreçlerimizde
bizi destekliyor, ihtiyaç duyduğumuz tüm çözümleri en hızlı
şekilde karşılıyor. Filomuzda
382 adet Tırsan araç bulunuyor. Filomuzdaki araçlardan
çok memnunuz. Tırsan araçlarının, sağlamlığı, düşük işletme maliyeti ve yüksek ikinci
el değeri ile firmamız için en
doğru tercih olduğuna inanıyoruz. Bu yıl içerisinde Tırsan
ile 35 araçlık yeni bir iş birliği
daha planlıyoruz. Tırsan, yaygın servis ağı ve satış sonrası
hizmetleriyle de fark yaratan
bir firma. Köklü iş birliğimizi
ileriki yıllarda da güçlenerek

VOLVO Trucks, Orman
Genel Müdürlüğü’ne Devlet
Malzeme Ofisi aracılığı ile 4
adet Volvo FMX 500 8x4 satışı gerçekleştirdi.
Kamyon, çekici ve yangın arazözü olmak üzere
filosunda toplam bin 480
adet kamyon bulunan kurum, Volvo Trucks’ın müşterilerine her türlü çalışma
koşuluna uygun, terzi usulü
araç sunabilmesi nedeniyle
markayı tercih etti. Orman
Genel Müdürlüğü’ne teslim
edilen araçlar, coğrafyasında
zorlu dağ yollarını barındıran; Artvin, Trabzon, Giresun ve Zonguldak Orman
İşletmeleri’nde gerek yangın
gerekse yol yapımına destek
olmak üzere hizmet verecek.
Zorlu koşullar için tasarlanan olan Volvo FMX, per-

Seyyah Taşımacılık Yönetim Kurulu Üyesi Bülent
Baysal teslim aldıkları Actros
çekiciler ile ilgili; “Filomuzdaki toplam 150 aracımızdan
110 adedini Mercedes-Benz
markası oluşturuyor. 2018’de
teslim aldığımız 44 adet Actros
1842’nin ardından pandemi
dönemi öncesinde teslimatını gerçekleştirdiğimiz 41 adet
Actros 1841 LSnRL araçlarımız ile hayatın aralıksız devam
edebilmesi adına uluslararası
nakliye faaliyetlerimize hız kazandıracağız.”
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formans, dayanıklılık, güç ve
yakıt tasarrufuyla da dikkat
çekiyor. Optimize edilmiş
motor, otomatik çekiş kontrolü, yakıt tasarrufu sağlayan şasi ve akıllı şanzıman
ile yakıt verimliliği sunarken engebeli ve zorlu arazi
koşullarında da sürücü ve
sürüş güvenliğinin yanı sıra
konforu da göz ardı etmiyor.
Ayrıca Volvo Trucks’a özel
“Otomatik Çekiş Kontrolü,

Volvo Dinamik Direksiyon
Sistemi, 52 ton teknik kapasite, karınca vites gibi özellikleriyle zorlu arazi koşullarında dahi üstün hareket
kabiliyeti sağlıyor.
Orman
Genel
Müdürlüğü’nde yapılan teslimat töreninde, Volvo Trucks
Üst Yapı ve Kamu Saha Satış
Müdürü Emrah Kutlu ile Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

LOJİSTİK

Türkiye’de e-Ticaret Hacmi
136 Milyar Lirayı Buldu
TICARET
Bakanı
Ruhsar
Pekcan’ın açıkladığı verilere göre
Türkiye’de elektronik ticaret (eticaret) hacminin 2019 yılı itibarıyla 136 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bu senenin ilk 5 ayında, özellikle de
Kovid-19 salgını sürecinde e-ticaret
hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar
lira oldu.

Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi
Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım
Toplantısı‘nda “Elektronik Ticaret
Bilgi Platformu” hakkında bilgi vererek, Türkiye’nin ilk kez derlenen
e-ticaret verilerini açıkladı.
Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi,
“2019 yılı itibarıyla ülkemizde eticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti. 2019 yılı toplam

e-ticaret tutarının yüzde 85’i yurt
içi harcamalardan, yüzde 9’u diğer
ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı alışverişlerden, yüzde 6’sı ise vatandaşlarımızın yurt
dışı sitelerden yaptığı alışverişlerden oluştu.”
Daha önce e-ticaret hacmi verilerinin 83,5 milyar lira civarında
tahmin edildiğini anımsatan Pek-

PAN
Hızı ile Tanışın

İhracat
Kargonuzu

24 Saatte

Teslim Ediyoruz.
www.panlogistics.com.tr

444 7 726

can, hesapların tahminlerin yaklaşık
yüzde 64 üstünde çıktığını söyledi.
Pekcan, e-ticaret hacminin
97,5 milyar lirasının (yüzde
71,5’i) kartlı ödemeler, 8,9 milyar

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.

turkishcargo.com.tr

24 SAATTE
TESLİMAT!

▶ 15.000 € mal bedeline
▶ 300 KG brüt ağırlığa kadar
▶ Gümrükleme vekaleti olmadan
▶ Kapınızdan-Dünyanın
direkt uçulan her havalimanına

lirasının (yüzde 6,5) kapıda ödemeler ve 29,5 milyar lirasının da
havale/EFT ödemelerinden oluştuğunu bildirdi.
Sektörel verileri de paylaşan
Pekcan, “e-Ticarette hava yolları
sektörü 15,3 milyar lira ile ilk sırayı
alırken, bu sektörü giyim, ayakkabı
ve aksesuar 13,8 milyar lira, beyaz
eşya ve küçük ev aletleri sektörü
13,3 milyar lira, seyahat sektörü 9,3
milyar lira, elektronik 8,5 milyar li-

ra, yemek sektörü ise 5 milyar lira
işlem hacmiyle takip etti” ifadelerini kullandı.
Hava yolları ve seyahat sektörleri kapsam dışında bırakıldığında ise e-ticaret hacminin 111,4
milyar lira olduğuna dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede
bulundu: “Sipariş sayıları bakımından kartlı işlemler içinde eticaretin payını analiz ettiğimizde, yazılım sektörü yüzde 75 ile
ilk sırayı alırken, bu sektörümüzü
çiçekçiliğin yüzde 62, hava yollarının yüzde 60, kitap ve derginin
yüzde 51, beyaz eşya ve küçük ev
aletlerinin yüzde 50, elektronik
sektörünün yüzde 43, seyahatin
yüzde 41, araç kiralamanın yüzde
29, giyimin ise yüzde 14’lük orana
sahip olduğunu görüyoruz.”
1 milyar 366 milyon sipariş
Pekcan, Türkiye’de şu anda toplam 68 bin 457 işletmenin e-ticaret
faaliyeti sürdürdüğüne işaret ederek, işletme sayısının en fazla olduğu
ilin yüzde 46 ile İstanbul olduğunu
dile getirdi.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?

İ

Dünyanın en büyük konteyner gemisi MSC Gülsün, Güney Kore’de Samsung Heavy
Industries tarafından teslim
edildi. 400 metre uzunluğunda, dünyada 24’üncü sıraya
sahip ilk büyük gemi olma
özelliği taşıyan MSC Gülsün,
61,5 metre genişliğe ve 23
bin TEU’luk kapasiteye sahip.

