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Yeni Ekonomi Programı’nda lojistik sektörü önemli yer tutacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Lojistik Master Plan ile 
ihracat ve sanayi alanındaki hedeflere büyük destek sağlayacaklarını söyledi. 
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dalgalanmalar sektörün arzu edilen noktaya gelmesini engelliyor
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ÖMER ÇETİN NUHOĞLU
UND YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Değerli Dostlarım,

Dünya hizmet ihracatı genel ihracatın üzerinde büyüyor. 
Hizmet ihracatının son 15 yıllık büyüme ortalaması yüz-
de 5.4 olarak gerçekleşti. Hizmet ihracatındaki potansi-

yel, küresel ekonomilerin dikkatini bu alana vermelerine yol 
açıyor. Ülke olarak biz de son yıllarda bu alandaki gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Hizmetler ihracatının arttırılması 
için yapılan çalışmalar ve HİB’in (Hizmet İhracatçıları Birliği) 
kurulması bu yarışta ülkemize büyük avantajlar sağlayacaktır. 

Özellikle 2019 yılında dünya ticaretindeki yavaşlama eğilimi, 
hizmet ihracatının önemini daha da artırıyor. Hizmetler sektö-
rü dünya genelinde GSYİH’nın yarısını oluşturuyor. Durum bu 
iken, küresel ticaretin önümüzdeki yıllarda hizmetler ticaretine 
kayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu DTÖ raporlarında da 
açıkça belirtiliyor ve 2040 yılında hizmetler sektörünün küresel 
ticaretten yüzde 50 pay alacağı belirtiliyor. Tabi bu, hizmet 
ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması ve eşit rekabet şart-
larının oluşturulmasıyla mümkün olacak. Ülkemiz için bir diğer 
önemli nokta da, gelişmekte olan ülkelerin daha fazla hizmet 
tabanlı hale gelmesi. Gelişmekte olan ülkelerin hizmet ticaretin-
deki payı son 15 yılda yüzde 10’un üzerinde artış gösterdi. Özetle 
ekonomik rekabette olduğumuz ülkeler de hizmet ticaretinde 
adımlar atarak bu pastadan pay alma yarışındalar. 

Bu yarış devem ederken bir yandan da ülkeler, dünya ticaretin-
deki yeni gelişmeler karşısında kendilerini konumlandırmaya 
çalışıyorlar. Ticaret savaşları, çok taraflı ticaret sistemleri üze-
rindeki baskılar, Brexit gibi aşılması gereken birçok önemli set 
bulunuyor. Bugüne kadar, özel sektörün girişimleri ile küresel 
ticaret büyürken bugün devletler karşılıklı düello ile avantaj sağ-

lamaya çalışıyor. Yapılan bu müdahaleler elbette ki küresel 
ticaret üzerinde olumsuz bir hava yaratacaktır ve bunun 
etkilerini küresel ticaretteki yavaşlamadan görüyoruz. 

Tablo böyle şekillenirken, ülke olarak kendimizi koruya-
cak ve ihracatımızı artıracak çözümleri geliştirmemiz ge-
rekiyor. Bunu sağlayacak en önemli enstrüman da lojistik 
sektörü olacaktır. 

2020-2022 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi 
Programı’nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, bu programda lojistik sektörünün önemli 
yer tutacağının işaretlerini verdi. Programda, lojistik 
merkezlerin kurulumu ve işletilmesine ilişkin usul ve 
esaslar ile lojistik merkezlere dair politika ve strateji için 
mevzuat düzenleneceği belirtilirken, Türkiye Lojistik 
Master Planı’nın hayata geçirileceği de yer aldı. Bu 
noktada Dernek olarak üzerimize düşen neyse yapma-
ya hazırız. Bugüne kadar lojistik sektörünün ülkemiz 
ekonomisi, ihracatı ve rekabetçiliği için ne kadar önemli 
bir görev sürdürdüğünü anlattık.  Gelişmiş bir lojistik 
sektörüne sahip olan ülkelerin, mal ticaretinde öne çık-
tıklarını, sektörün kendisinin de aynı zamanda ihracatçı 
bir sektör olarak ülkelere döviz kazandırdığını anlattık. 
Her koşulda kazandıran, katma değeri yüksek bir sektör 
olun lojistiğin gelişiminin, ekonomik ve stratejik açıdan 
sağlayacağı avantajlara vurgu yaptık. Görüyoruz ki önü-
müzdeki dönem lojistik sektöründen çok şey bekleniyor. 
Bu sektör tüm beklentilere cevap verecektir yeter ki 
önündeki engelleri kaldıralım.

Saygı ve Sevgilerimle...

bAŞyAzı





Editör’den

Merhaba,

Türk lojistik sektörü barındırdığı yüksek potansiyel-
lin yanı sıra fırsatlar ve sorunlarla birlikte yol alıyor. 
Büyük sorunların yaşandığı bölgeler, barındırdığı 

fırsatlarla avantajlar da sunabiliyor. Özellikle bulunduğu 
coğrafya itibariyle Türkiye bunu en çok hisseden ülke-
lerin başında geliyor. Doğu-Batı ticaretinin merkezinde 
yer alan ülkemiz, Doğu’sunda altyapı, güvenlik, ticaret ve 
ekonomik sorunlarla mücadele eden ülkelerle sınırken; 
Batı’da oturmuş bir altyapı ve ekonomik düzene komşuluk 
yapıyor. Tablo buyken; lojistik sektörünün standart bir 
büyüme çizgisini yakalaması oldukça zor görünüyor. Alt-
yapı yetersizliği, finansmana erişim ve dış ticaret akımın-
daki dalgalanmalar sektörün istediği çizgide yol almasını 
engelliyor. Bu durum sektörün dalgalı bir seyir izlemesine 
neden oluyor. 

Dünya ekonomisindeki kırılgan toparlanma eğiliminin ya-
nında, jeopolitik belirsizlikler, ticarette korumacı eğilimler 
ve finansal piyasalardaki çalkantı geride kalan dönemde 
olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da sektörün görünü-
mü açısından belirleyici olacak. Bununla birlikte sektör, 
yenilikçi teknolojiler sayesinde iş süreçlerini iyileştirirken 
verimlilik artışları ve maliyet avantajları elde edebiliyor. 
2020-2022 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomik Programda 
lojistik sektörünün yer alması ve Lojistik Master Planı’nın 
hazırlanacak olması sektör için bir fırsat. Bu plan hazırla-
nırken ülkemiz ticaretinin, lojistik temelinde gelişeceğini 
göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Son yıllarda sektör 
dalgalı bir seyir izliyor ve sektörümüz güç kaybediyor. Bu 
sektör güçlenmeden, gerekli altyapı ve yasal düzenlemeler 
biran önce hayata geçmeden ülke ekonomisindeki hedefler 
tutturulamayacaktır. Son yıllarda yaşadığımız zorlukları 

aşmamızı sağlayacak çözümlere acil olarak ihtiyaç var. Boşa 
geçen her an, çözümü daha zor hale getirmektedir.  

Sektörün önünü açacak gelişmeler de yaşanıyor. Karayoluyla 
yapılan Avrupa yönlü taşımalarda büyük zaman ve maliyet 
kayıplarına neden olan batı kapılarımızdaki çalışmalar sektö-
rün hareket kabiliyetini artıracak.  Kapıkule, Hamzabeyli ve 
İpsala sınır kapılarındaki inşaat çalışmaları önümüzdeki yıl 
tamamlanacak. Kapıkule’de şu anda hizmet veren mevcut 20 
adet akaryakıt pompası 24 adede çıkacak. Böylece araçların 
dolum için bekledikleri sıralar azalacak. Ayrıca 2 adet TIR 
ihracat çıkışı ve 4 adet TIR ithalat giriş işlemi yapılabiliyorken 
inşaat çalışmaları sonucunda 5 adet giriş ve 8 adet çıkıştan 
TIR işlemlerinin gerçekleştirilebilecek. Şu anda günlük bin 
100 çıkışın yapıldığı Kapıkule’den, inşaat çalışmalarının son-
rasında 1.200 araç çıkış yapabilecek. Aynı şekilde günde 250 
Tır’ın çıkış yaptığı Hamzabeyli’den Ocak 2020 tarihi itibariyle 
450’ün üzerinde çıkış olacak.

Dünyada büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor ve firmalar 
artık tüm iş süreçlerini dijital ortamda gerçekleştiriyor. UND 
olarak İşNet A.Ş ile KVKK ve Teknoloji İş Çözümleri Ortak-
lığı sözleşmesi imzalayarak üyelerimizin güvenilir ve uygun 
koşullarda, teknolojik altyapı ve dijitalleşme çözümlerine 
ulaşmasına amaçlıyoruz. Teknoloji alanında yapılacak altyapı 
yatırımları sektörümüz için oldukça önemli. Dünyanın en 
büyük firmaları tedarik zinciri süreçlerini dijital yönetmek 
için çalışıyorlar ve kendi sistemlerine entegre olabilecek lojis-
tik firmalarıyla çalışmak istiyorlar. Önümüzdeki yıllarda tüm 
firmalar bunu uygulayacaklar ve dijitalleşme tüm sektörlerin 
içerisine nüfuz edecek. Firmalarımız teknolojik altyapılarını 
buna göre oluşturmalılar. 

Alper ÖZEL
UND İcra Kurulu Başkanı

Saygılarımla…
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und’den

UND, ÇATALCA BeLeDİye BAşKANı’NA 
SeKTöR BeKLeNTİLeRİNİ ANLATTı

MURATBey GüMRüK MüDüRLüğü zİyAReT eDİLDİ
UND heyeti Muratbey Gümrük 
Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Yapılan ziyarette, Muratbey Gümrük 
Müdürü Hayati Demir ile sektörün 
yaşadığı sorunlar ve gümrük idarele-
rindeki uygulamalar istişare edilerek 
karşılıklı fikir alışverişinde bulu-
nuldu. Ülkemizin yoğun iç gümrük 
idarelerinin başında gelen Muratbey 
Gümrük Müdürlüğü ile devam eden 

gümrük işlem süreçleri istişare edi-
lerek sektörümüz ile ilgili hususlar 
görüşüldü.
Gerçekleştirilen ziyarete UND 
Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tutu 
(VİP), UND Gümrük ve Antrepo 
Çalışma Grubu Başkanı Caner Tan 
(Tan), UND Gümrük ve Antrepo 
Çalışma Grubu Üyesi Yalçın Karakoç 
(Sittnak) ve UND İcra Kurulu Üyesi 
Kadir Çirkin katıldı.

GüMRüK ve ANTRepO ÇALışMA GRUBU 
yeNİ UyGULAMALARı GöRüşTü
Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Toplantısı’nda lojistik 
sektörünün Gümrük ve Antrepo konuları kapsamına giren 
uygulama ve sorunları ele alındı. 
Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Toplantısı 30 Eylül’de 
UND’de yapıldı. Sektörün Gümrük ve Antrepo konuları kap-
samına giren uygulama ve sorunlarının ele alındığı toplantı-
da, UND ile Gümrükler Genel Müdürlüğü arasında kurulan 
UND-Gümrükler Genel Müdürlüğü çalışma grubunun 
gündem maddeleri ve TBBM’ye sunulan Gümrük Kanunun-
da değişiklik içeren teklifin detayları görüşüldü.
Toplantıya; UND Gümrük ve Antrepo Çalıma Grubu Başkanı 
Caner (Tan), Çalışma Grubu Üyeleri, Yalçın Karakoç (Sittnak) 
Metin Yılmaz (YGS), Kemal Kırdök (Barsan), UND Başdanış-
manı Cahit Soysal ve UND İcra Kurulu Üyesi Kadir Çirkin 
katıldı.

UND Yönetim Kurulu Genel Sekre-
teri Nagihan Soylu, UND Üyesi Ba-
haddin Karakuş ve UND İcra Kurulu 
Üyesi İbrahim Divitci’den oluşan 
heyet Çatalca Belediye Başkanı Me-
sut Üner’i ziyaret etti.  
Çatalca Belediye Başkanı Mesut 
Üner ile UND heyetini arasında 
gerçekleşen görüşmede lojistik 
sektörünün beklentileri ve yapılması 
gerekenler görüşüldü. Karşılıklı fikir 
alış verişinin yapıldığı görüşmede 
Başkan Üner, sektörün istediği hu-
susları not aldı. 
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UND’DeN, TACİKİSTAN TİCAReTİNe KATKı SUNAN BüyüKeLÇİ 
KöKSAL’A TeşeKKüR zİyAReTİ

Sektörümüzdeki iş hukuku konusu 
davalarının, taşıma hukuku alanına giren 
hususların üye firmalarımızın yöneticileri 
ve avukatlarının katılımı ile birlikte istişare 
edildiği Taşıma Hukuku Çalışma Grubu 

Toplantısı 4 Ekim’de dernek merkezinde 
gerçekleştirildi. Çalışma Grubu toplan-
tısının, ana gündem maddesi sektörü-
müzdeki iş davaları oldu.
Son dönemde alınan kararların, mahke-

UND TAşıMA HUKUKU ÇALışMA GRUBU 
“İş DAvALARıNı” GöRüşTü

UND, Türkiye-Tacikistan ticaretinin 
artmasında büyük katkısı bulunan Ta-
cikistan Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ve 
Duşanbe Ticaret Müşaviri Muhammed 
Emrah Soğancı’ya özel bir ziyaret ger-
çekleştirdi. UND Yönetim Kurulu Üyesi 
Tahir Aydoğan başkanlığındaki heyet, 
sektörün taşımalarda yaşadığı sorunları 
aktararak çözüm için destek talep etti. 
Türkiye son dönemde Tacikistan’a 
ihracatını artırırken bunda Tacikistan 
Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ve Duşanbe 
Ticaret Müşaviri Muhammed Emrah 
Soğancı’nın büyük katkısı oldu. UND 
desteklerinden dolayı UND Yönetim 
Kurulu Üyesi Tahir Aydoğan başkanlı-
ğındaki bir heyetle Duşambe’ye giderek 
teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Tacikistan’a yapılan taşımalarda karşı-
laşılan sorunlar aktarılırken yapılması 
gerekenler hakkında bilgiler verildi. 
Tacikistan’a olan ihracatımızın ve taşı-
malarımızın, ülkeler arasındaki köklü 
ekonomik ve kültürel ilişkiler çerçe-

und’den

vesinde giderek arttığının üzerinde 
durularak, ticaretin daha fazla büyü-
mesi için atılması gereken adımlar 
hakkında bilgi alış verişinde bulunul-
du.  Görüşmede, Tacikistan’a yönelik 
taşımalarda transit ülke konumunda 
bulunun Türkmenistan’ın zaman 
zaman uyguladığı transit kısıtlamala-
ra da dikkat çekildi. Türkmenistan’da 
Türk araçlarının bekletilmesi ve farklı 

güzergahların kullanılmak zorunda 
kalmasına rağmen Türkiye’nin bu 
ülkeye yaptığı ihracatın artmasının 
önemine vurgu yapıldı. UND heyeti, 
Büyükelçi Köksal’a, Tacikistan’da 
elektronik vize uygulamasının bit-
mesi ile sürücü vize maliyetlerinin 
arttığını bunun da şu anda yaşanan 
en büyük zorluklardan biri olduğu-
nu aktardı. 

melerde yaşanan gelişmelerin payla-
şıldığı toplantıda UND olarak yapılan 
çalışmalar Çalışma Grubu üyeleri ile 
paylaşıldı. 
Gerçekleşen toplantıya, UND Taşıma 
Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Naz 
Ege Ege (Ege Hukuk), Çalışma Grubu 
Üyeleri; Serdar Durmaz (Best), Tolunay 
Yörük (Mağdenli), Ayhan Özekin (Alı-
şan), K. Serdar Türkay (İnanç), Egemen 
Gürsel Ankaralı (Ankaralı Hukuk), 
Aydan Bayram (Borbay Hukuk), Toprak 
Kocaman (Batu), Muhammed Gök (Ses 
Hukuk), Hatice Albayrak (İlçe), Nazigül 
Karaman (NHD Hukuk), UND İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Sevim, 
UND İcra Kurulu Üyesi İbrahim H. 
Divitçi, UND İcra Kurulu Üyesi Kadir 
Çirkin ve UND Operasyon Uzm. Yrd. 
Selin Nazlı katıldı.
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und’den

uND heyeti Hamzabeyli sınır kapısını 
ziyaret ederek çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. UND Yönetim Kurulu 

Üyeleri Vedat Tutu ve Mehmet Dilmen ile 
UND Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu 
Başkanı Caner Tan ve UND İcra Kurulu 
Üyesi Kadir Çirkin’in katıldığı ziyarette, 
Hamzabeyli Gümrük Müdürü Yakup 
Mollaoğulları çalışmaların hızlı şekilde sün-
düğünü ve Ocak 2020’de inşaatın biteceği 
bilgisini verdi. 

Tır çıKıŞLArı 2 KATınA çıKACAK
UND heyeti yaptığı incelemeler sonucun-
da şu bilgileri verdi: Mevcut sistemde 6 
adet peronun faaliyette olduğu peronların 
2 tanesi giriş 2 tanesi çıkış olmak üzere 
toplamda 4 adet peronun TIR giriş çıkışı 
için ayrıldığı gözlemlendi. Yapılan ziyarette 
tek pencere sisteminin başarılı bir şekilde 
faaliyete geçtiği gözlendi. Tek pencere siste-

mi çerçevesine pasaport, tescil ve kantar 
işlemleri tek seferde yapılabilmekte olup, 
aracın birden fazla yerde duraklamasının 
önüne geçilmiştir. 16 Eylül itibariyle GTİ 
TIR parkı devreye alındı ve şuan için 
herhangi bir ücret tahsil edilmiyor. Ya-

pılan görüşmede, 2019 yılında Hamza-
beyli TIR çıkışı ortalama 310 seviyelinde 
seyir ederken inşaat çalışmalarının 
bitmesi durumunda 6 giriş ve 6 çıkış 
peronu üzerinden tır geçişlerinin 2 ka-
tına çıkmasının hedeflendiği belirtildi. 
 

UND Hamzabeyli’Deki 
İnŞAAT çALıŞMALArını İnCELEDİ
UND heyeti, Hamzabeyli sınır kapısında başlayan inşaat çalışmalarında gelinen son 
durumu incelemek ve TIR geçişlerini gözlemlemek amacı ile Hamzabeyli sınır kapısını 
ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Hamzabeyli Gümrük Müdürü Yakup Mollaoğul-
ları ile  Hamzabeyli GTİ müdürü Ali Ülvi Dinç ile bir araya gelen heyet, sahayı yerinde 
inceleme fırsatı buldu.
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bakü-Tiflis-kars Demir yolU ile 
TAŞıMALAr ArTıyOr

bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hat-
tı 30 Ekim 2017 tarihinde açıldıktan 
sonra taşımacılar tarafından yoğun 

olarak kullanılmaya başlandı. Çin’den 
ve Orta Asya ülkelerinden Türkiye’ye ve 
Türkiye’den bu bölgeye olan konteyner 
taşımaları yıldan yıla artıyor.

İLK 9 AyDA 2 bİn 367 KOnTEynEr TAŞınDı
BTK hattının ana operatöru ADY Con-
tainer şirketinden aldığımız bilgilere 
göre bu yılın ilk 9 ayında BTK demir 
yol hattı ile Çin ve Orta Asya ülkelerin-
den Türkiye yönünde 1087 konteyner, 
Türkiye’den Çin ve Orta Asya yönünde 
1224 konteyner, Türkiye-Rusya yönünde 
ise 56 konteyner taşındı.

bTK ruSyA İçİn STrATEJİK HAT OLuyOr
Bu yılın Ekim ayında Moskova’da 

“Madencilik ve Metalurji Yüklerinin 
Demiryolu ile Taşınması” adlı 10. 
Uluslararası Konferans gerçekleşti. 
Konferansa; Rusya’nın büyük ma-
dencilik, metalurji şirketleri, lojistik 
firmaları ile Azerbaycan Demir Yolları 
katıldı. Bu konferansta yapılan anlaş-
malar doğrultusunda, Rusya’da üreti-
len madencilik ve metallurji sektörine 
ait yüklerinin bir kısmı BTK demir 
yolu ile Türkiye’nin Mersin Limanı’na, 
oradan da denizyoluyla diğer ülkelere 
taşınacak.  

KAzAKİSTAn’DAn bTK’yı 
bESLEyECEK yATırıM
Kazakistan, BTK ile konteyner yükleri-
nin taşınmasını büyütmek için Hazar 
Denizi’ne bir adet feeder gemi hattı 
kurdu. Bu gemi Çin ve diğer Orta Asya 

ülkelerinden gelen konteynerleri 
Bakü Limanı’na ve ters yönde taşıya-
cak. Bu yıl Bakü Limanı’ndan geçen 
yüklerde artış kaydedildi. Geçtiğimiz 
yılın ilk 8 ayında 7 bin 183 araç bu 
güzergahla yük taşırken, bu yılın ilk 8 
ayında yük taşıyan araç sayısı 14 bine 
yükseldi. Bu araçların yüzde 70’ini 
Türk araçları oluşturdu. 

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı ile yapılan taşımalar artmaya başladı. Çin’den 
ve Orta Asya ülkelerinden Türkiye’ye ve Türkiye’den bu bölgeye olan konteyner 
taşımaları yıldan yıla artıyor.

TAŞIMA

nİJAT 
M.SHAbAnLy
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aktüel

işNeT, UND üyeleriNe 
KvKK vE TEKnOLOJİ çözüMLErİ SunACAK
UND ve İşNet A.Ş arasında KVKK ve Teknoloji İş Çözümleri Ortaklığı sözleşmesi 
imzalandı. 1 Ekim’de imzalanan anlaşma kapsamında İşNet ,UND üyelerine güvenilir ve 
uygun koşullarda, teknolojik altyapı ve dijitalleşme çözümleri hizmeti sunacak. 

uND, üyelerinin günümüzde en 
önemli ihtiyaçlarından olan 
teknolojik altyapı ve dijitalleşme 

çözümlerine kaliteli, güvenilir ve uygun 
koşullarda sahip olmalarını sağlamak 
amacıyla İşNet A.Ş. ile 1 Ekim’de “KVKK 
ve Teknoloji İş Çözümleri Ortaklığı” 
sözleşmesi imzaladı.
Dijital Dönüşüm Dostu vizyonuyla 
şirketlere bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında ürün ve hizmetler sunan İş-
Net, 1999 yılında Türkiye İş Bankası’nın 
iştiraki olarak kuruldu. İşNet, dijital-
leşmeyi hedefleyen kurumlara,  ileri 
teknolojiyle kurduğu İnternet, Sanal 
Ağ-VPN, Uydu, Ses ve Veri Merkezi 
altyapısı üzerinden yenilikçi çözümlerle 
zenginleştirdiği;  e-dönüşüm, nesne-
lerin interneti, siber güvenlik ve bulut 
hizmetlerini güvenilir, esnek ve ekono-
mik koşullarda sunuyor. 
Dijitalleşme süreci siber güvenlik 
ihtiyacını da beraberinde getirdiğinden, 
İşNet tüm ağda, uçtan uca güvenliği 
sağlayarak; talep doğrultusunda firma-
lara 5651 loglama hizmeti de veriyor. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında, veri güvenliğini sağlamaya 

yönelik danışmanlık ve teknoloji hiz-
metleri sunulmaktadır. Bu kapsamda 
KVKK hukuk değerlendirmesi ve 
yükümlülükler, kişisel veri envanteri, 
GAP analizi ve uyum danışmanlığı, 
KVKK teknoloji değerlendirmesi – 
veri sınıflandırma, veri maskeleme, 
veri kaybı önleme, veri şifreleme ve 
DLP çözümleri yer alıyor. Uluslara-
rası standartlardaki veri merkezinde 
sağlanan sanal sunucu hizmetlerinin 
yanı sıra, Ankara ve İstanbul’daki Veri 
Merkezlerinde sağlanan barındırma 
ve yedeklilik çözümleri ile verilerin 
sürekliliği ve güvenliği sağlanıyor. 
Robotik Süreç Otomasyonu çözü-
müyle; kural temelli, birbirinin tek-

rarı, öngörülebilen ve insan hatası 
olasılığı yüksek olan operasyonel 
süreçler otomatize ediliyor. Yazılım 
robotlarına, çalışanların ara yüz ile 
etkileşim hareketlerinin aynısı öğre-
tilerek, zamandan ve işlem maliyet-
lerinden tasarruf edilebiliyor. 
İşNet teknolojik altyapı ve dijitalleş-
me çözümlerine ek olarak finansal 
alanda e-dönüşüm hizmetlerine de 
yatırım yapmaya devam ediyor. Bu-
gün binlerce firma, İşNet’in e-Fatura 
Portalı NetteFatura’dan yararlanı-
yor. İşNet, TÜRMOB iş ortaklığı 
ile sunduğu LucaNet KOBİ Ticari 
Yazılımı ürünü ile ise ön muhasebe 
süreçlerini kolaylaştırıyor.
 

 
 



UND, UlaşTırma ve lojisTik 
sekTörü ıı. ÇalışTayı’Na kaTılDı
UND, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltıl-
ması, Denetim Kapasitesinin Güçlen-
dirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Payla-
şımının Artırılmasına Yönelik Teknik 
Yardım Projesi kapsamında, Ulaştırma ve 
Lojistik Sektörü II. Çalıştayı’na katıldı.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından, ulaştırma 
ve lojistik sektöründeki ödeme davranış-
larını etkileyen faktörler, nakit kullanımı 
ve kayıt dışı ekonomi arasında ilişkinin 
belirlenmesi, nakitsiz ekonomiye geçiş ve 
dijital ödeme yöntemleri, bu yöntemlerin 
kullanımının artırılması ve nakit ödeme 
düzeyinin düşürülmesi için çözüm öne-
rileri geliştirilmesi vb. amaçlarla sektörü 
düzenleyip denetleyen ve temsil eden 
tüm kurum ve kuruluşların katıldığı 

Çalıştay 15-17 Ekim 2019 tarihinde 
Gaziantep’te gerçekleştirildi. 
Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe 
gerek yurtiçi gerek ise uluslararası 
alanda faaliyet gösteren ilgili kurum/
kuruluşlarının katılım sağladığı 
Çalıştay’da; nakit kullanımına neden 
olan unsurlar, haksız rekabete yol 
açan konular, sektörün gümrük, vergi 
ve sektör mevzuatı kapsamında yaşa-
dığı sorunlar değerlendirildi
Çalıştay’a üniversitelerden bu alanda 
çalışmaları olan değerli akademis-
yenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Vergi Denetleme 
Kurumu, Banka Yöneticileri, Ödeme 
Hizmetleri alanında faaliyet gösteren 

Firmalar, SGK yetkilileri ile Lojistik 
sektörünü temsil eden Sivil Toplum 
Kuruluşları katıldı.
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KARAyOLU DüzeNLeMe GeNeL MüDüRLüğü İLe UND ARASıNDA 
GeÇiş belGesi ve Ubak iziN belGesi Çalışma GrUbU 
ToplaNTısı GerÇekleşTi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü ile UND 
arasında Geçiş Belgesi ve UBAK İzin 
Belgesi konularının görüşüldüğü Çalış-
ma Grubu toplantısı UND merkezinde 
gerçekleşti.
Gerçekleşen toplantıda, gelişen günü-
müz şartlarına yönelik olarak Geçiş 
Belgesi ve UBAK İzin Belgesi yönergeleri 
sektör mensuplarının da katılımı ile 
yeniden değerlendirildi.
Toplantıya, KDGM Daire Başkanı Hakan 
Özdemir, KDGM Şube Müdürü Leyla 
Şahiner, KDGM Şube Müdürü Derya 
Şahin, KDGM  Uzman Ahmet Yalçın, 
KDGM Uzman Dursun Savaş, KDGM 
Uzman  Mehmet Özgün, KDGM Uzman 
Zafer Kögmen, UND Yönetim Kurulu 
İkinci Başkanı Şerafettin Ara, UND Yö-
netim Kurulu Genel Sekreteri Nagihan 
Soylu, UND Yönetim Kurulu Üyesi Rıd-
van Arıç, UND Çalışma Gurubu Üyesi 
Onur Gül, UND Çalışma Grubu Üyesi 
Necati Çelen, UND Çalışma Grubu 

Üyesi Recep Hayat ,UND İcra Kurulu 
Başkanı Alper Özel, UND İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Elif Sevim, UND 
İcra Kurulu Üyesi Kadir Çirkin, UND 

Uzman Berkalp Kaya, UND Uzman 
Yardımcısı Selin Nazlı, TOBB Uzman 
Can Özkaymak ve TOBB Uzman 
Ayhan Kandemir katılım gösterdi.

UND, 21 Ekim 2019 tarihinde Ma-
caristan Milli Bayramı kapsamında 
düzenlenen resepsiyona katılım sağladı. 

Macaristan Ankara Büyükelçisi 
Victor Matis ve Macaristan İstan-
bul Başkonsolosu Laszlo Keller’in 

UND, MACARİSTAN MİLLİ BAyRAMı ReSepSİyONUNA KATıLDı
yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı 
Cemalettin Özdemir’in konuşma-
larının yer aldığı etkinlikte Türkiye 
ile Macaristan arasında uzun yıllara 
dayanan bir dostluğun olduğunu 
belirten Matis, “Türkiye’yle kurul-
duğumuz günden bugüne çok sıkı 
bir işbirliğimiz var. Bunu her gün 
görüyoruz ve bunu artırmak için 
çalışmaya devam ediyoruz” ifadele-
rini kullandı.
Birçok diplomatik misyon temsil-
cisinin katıldığı etkinlikte, Ağustos 
ayında yeni görevine atanan İstanbul 
Başkonsolosu Keller’ye UND Heyeti 
tarafından görevinde başarılar di-
lendi. Resepsiyona UND İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Elif Sevim ve 
Operasyon Uzman Yardımcısı Selin 
Nazlı katıldı.



BSEC-URTA’nın (Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri 
Birliği) 36’ncı Genel Kurulu Üsküp’te ger-
çekleştirildi. Genel Kurula Kuzey Make-
donya Ulaştırma Bakanı Goran Sugareski 
de katılım sağlayarak, BSEC-URTA’ya ve 
üyelerine desteğini belirtti.
Genel Kurula UND adına katılan İcra 

UND, kei üyeleriyle kapıkUle projesiNi paylaşTı

Kurulu Başkanı Alper Özel, BSEC-
URTA Çalışma Gruplarından biri olan 
BSEC-URTA Sınır Kapıları Çalışmaları 
kapsamında resmi kurumların ve üye 
derneklerin Mayıs 2019 tarihinde ger-
çekleştirdiği Kapıkule ziyareti sonrası, 
sınır kapısında yaşanan son gelişmeleri, 
Türk Tarafınca süren inşaat çalışmaları 

hususunda bir sunum yaparak, KEİ 
(Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), 
BSEC-URTA’dan, IRU’dan sınır kapısı 
çalışma gruplarının faaliyetlerinin deva-
mı ve tüm sınır kapılarından geçişlerin 
kolaylaştırılması ve hızlandırılması için 
destek istedi.
BSEC-URTA’nın 2019 yılı hedeflerinin 
gözden geçirildiği, 2020 yılı öncelikleri-
nin belirlendiği genel kurul toplantısın-
da BSEC-URTA sınır kapısı çalışmaları-
nın devam etmesi, KEİ geçiş belgesinin 
dijital hale getirilmesi, sürücü vizelerinin 
elektronik hale gelmesi gibi taşımacılık 
alanında önem arz eden projelerin geliş-
tirilmesi ve devam etmesi kararı alındı.
Toplantıda ayrıca 2020 yılından itibaren 
TOBB-UND’nin de 1 Ocak 2020 yılından 
itibaren BSEC-URTA’nın üyesi olması 
oybirliğiyle kabul edildi.
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TurAgAy: “KApıKuLE DünyAyA AçıLAn KApıMız”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı VIP 
Salonu’nda Kapıkule’deki çalışmalara 

yönelik toplantı düzenledi. Toplantıya, 
Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, Ticaret Bakanlığı Perso-
nel Genel Müdürü Yahya Baba, Ticaret 
Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür 
Yardımcısı Yakup Sefer, Trakya Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman 
Ocak, GTİ Genel Müdürü Ömer Gebeş, 
Trakya Gümrük ve Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Nergiz Tünaydın, GTİ Kapı-
kule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal, 
Kapıkule TIR Müdürü Halil Gözler, 
Hamzabeyli Gümrük Müdürü Yakup 
Mollaoğulları, Taylan Çakmak Kapıkule 
Gar Gümrük Müdürü, Mehmwet Çak-
mak Gümrük Uzmanı, Hamzabeyli GTİ 
Gümrük Müdürü Ali Ülvi Dinç UND 
İcra Kurulu Üyesi Kadir Çirkin, UND 
Kapıkule Temsilcisi Deniz Çınar katıldı. 
Rıza Tuna Turagay, toplantının ardından 
sınır kapısında incelemelerde bulundu. 
Tır işlemlerinin yapıldığı sahayı gezen 
Turagay, şoförlerle sohbet edip, sorun ve 

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu Kapıkule’de incelemelerde bulundu. Turagay, “Kapıkule dünyaya açılan 
kapımız, buraya çok önem veriyoruz. Bizim Türkiye’den gönderdiğimiz araç sayısı 
günde bin 200’ü bulmuş durumda. Bu bir rekor” dedi.

taleplerini de dinledi. UND Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu inşaat 
çalışmaları ve  geçişlerde yaşanan 
beklemeler hakkında bilgi verdi. 
Bakan Yardımcısı Turagay, yaptığı 
açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın Kapıkule’deki çalışmaları 

yakından takip ettiğini belirterek, 
“Kapıkule dünyaya açılan kapımız, 
buraya çok önem veriyoruz. Bugün 
yaptığımız toplantının da bu anlam-
da çok verimli geçtiğini söyleyebili-
riz.” dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, Kapıkule’de tır giriş ve 
çıkışının arttığını belirterek, “Bizim 
Türkiye’den gönderdiğimiz araç sayı-
sı günde bin 200’ü bulmuş durumda. 
Bu bir rekor.” dedi.
Sınır kapısındaki giriş-çıkış istatis-
tiklerine göre çalışmalar gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Turagay, 
“Rakamlara baktığımız zaman, 
geçen seneyle karşılaştırdığımızda, 
Kapıkule’de ekim ayı itibariyle yüzde 
30’lara varan bir artış var tır giriş ve 
çıkış sayılarında. Bizim Türkiye’den 
gönderdiğimiz araç sayısı günde 
bin 200’ü bulmuş durumda. Bu bir 
rekor.” diye konuştu.
Turagay, Kapıkule’de geçen sene tır 
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giriş ve çıkış ortalamalarının günde 
900, bu yıl ise bin civarında olduğunu 
bildirdi. 

“çOK DAHA yüKSEK 
rAKAMLArA uLAŞırız” 
İşlem hacmini artırmak için Kapıkule 
Sınır Kapısı sahasında başlatılan inşaa-
tın ocak ayında tamamlanacağını ifade 
eden Turagay, şunları kaydetti: “İnşaat 
tamamlandığı zaman 8 çıkış peronu, 
5 giriş peronu olacak. Bulgar tarafın-
dan 10 giriş peronu var, dolayısıyla bu 
peronları da en iyi şekilde kullanmaya 
çalışacağız. Şu an önümüzdeki en 
büyük engel Türkiye’den çıkıştan sonra 
Bulgar tarafına girişte kontrol nok-
talarının sayısının azlığı. Bulgar sınır 
kapısında 2 kontrol noktası var. Daha 
sonra da 2 dezenfekte ünitesi var. Bun-

ların sayısını artırmak için Bulgarlarla 
toplantılar yaptık, yapmaya devam 
edeceğiz. Eğer o sayıları artırabilirsek, 
oradaki boğazı, geçişi genişletebilirsek 
o zaman biz çok daha yüksek rakam-
lara ulaşırız. Buradaki tır kuyrukları-
mızı da azaltırız.
Burada bir önemli nokta daha var bu 
bizim ihracatımızı etkilemekle birlikte, 
taşıma firmalarının önemli bir kısmı 
yabancı firmalar. Dolayısıyla bu far-
kındalığı özellikle Almanlar nezdinde 
anlatmamız gerekiyor. O konuyla ilgili 
gerek Uluslararası Nakliyeciler Derne-
ği gerekse sivil toplum örgütlerimiz ve 
gerekse biz ayrı olarak da çalışacağız.”

AMAç, bEKLEME SürESİnİ 
MİnİMİzE ETMEK 
Tır şoförleri ve ihracatçıların tır park-

ları sayesinde insani şartlara kavuş-
tuğunu anlatan Turagay, şöyle devam 
etti: “Çeşitli söylentiler oluyor. ‘3 gün, 
5 gün, 10 gün bekliyoruz’ diye. Bun-
ların üzerine gidiyoruz. Buradaki ar-
kadaşlarımız çok büyük bir özveriyle 
çalışıyorlar. Yaptığımız hesaplamalara 
göre şu anda maksimum bekleme 
süreleri  20, 21, 22 saat civarında ya da 
bir gün civarında. Tabi bunlar da çok 
fazla bunu da aşağı çekmemiz lazım. 
Bunun için hep beraber, özel sektö-
rümüzle, ihracatçılarımızla beraber 
bir çözüm yolunu bulmamız lazım. 
Eleştiri en kolayı ama arkadaşlarımı-
zın gayretle çalıştığının farkındayım. 
Bu iş uluslararası bir iş birliğine 
dayanıyor. İnşallah Bulgar tarafıyla 
olan bu samimi ve dostluk ilişkimizi 
sahaya da yansıtacağız.”
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DünyADA HİzMET TİCArETİ ArTıyOr

DTÖ’nün 2019 Dünya Ticaret 
Raporu’nda hizmetlerin uluslararası 
ticaretin en dinamik bileşeni haline 

geldiği ve rolünün önümüzdeki yıllarda 
genişlemeye devam edeceği vurgulan-

Dünya Ticaret Raporu’na göre hizmet ticareti son 15 yıldır ortalama yüzde 5,4 büyüyor. 
Gelişmekte olan ülkelerin hizmet ihracatındaki payı da yüzde 10’a yükseldi.  

dı. DTÖ Genel Müdürü Roberto 
Azevêdo, bu genişlemeyi desteklemek 
için uluslararası toplumda işbirliğinin 
geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
DTÖ’nün raporunda, hizmetler sektö-

rünün uluslararası ticaretteki payının 
nasıl artmaya devam ettiğini ve tekno-
lojinin, iklim değişikliğinin, artan ge-
lirlerin ve demografik değişikliklerin 
gelecekte hizmet ticaretini nasıl etki-
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leyeceği yer alıyor. Ayrıca, önümüzdeki 
yıllarda küresel olarak hizmet ticareti 
potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın 
yolları da raporda gösteriliyor. 

HİzMETLEr TİCArETİ 
yüzDE 50 ArTACAK
Ortalama olarak, hizmetler sektörü 
dünya genelinde GSYİH’nın yaklaşık 
yarısını oluşturuyor. Gelişmiş ekono-

miler için GSYİH’nın yaklaşık dörtte 
üçünü oluşturuyorlar ve gelişmekte 
olan ekonomilerdeki oranları hızla 
artıyor. Rapora göre, hizmet ticareti 
2005 yılından bu yana yılda yüzde 5,4, 
mal ticaretinde ortalama yüzde 4,6 bü-
yüdü. Bilgisayar hizmetlerinde ticaret 
ve araştırma ve geliştirme, son on yılda 
en hızlı yıllık büyümeyi kaydetti. DTÖ 
Küresel Ticaret Modeline göre, hiz-

metler sektörünün küresel ticaretteki 
payı 2040 yılına kadar yüzde 50 artabi-
lir. Bu, düşük ticaret maliyetleri ve 
azalan Dijitalleşme nedeniyle yüz yüze 
etkileşim için ihtiyaç. Aynı zamanda, 
hizmet ticaretinin azaltılmasına yöne-
lik politika engellerine de bağlı.  

gELİŞMEKTE OLAn üLKELErDE 
HİzMETLEr SEKTörü büyüyOr
Gelişmekte olan birçok ekonomi 
giderek daha fazla hizmet tabanlı hale 
geliyor ve dünya hizmetleri ticaretin-
deki payları 2005’ten bu yana yüzde 
10’un üzerinde bir artış gösterdi. 
Ancak, hizmetler ticareti gelişmekte 
olan beş ülkede yoğunlaştı. Çin, Hong 
Kong, Hindistan, Kore ve Singapur 
Cumhuriyeti 2017 yılında gelişmekte 
olan ekonomilerin hizmet ticaretinin 
yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor.

EngELLErE rAĞMEn HİzMET 
TİCArETİnİn OrAnı ArTıyOr
2000-2017 arasında yüzde 9’luk bir 
düşüşe rağmen hizmetlerde ticaret en-
gelleri mal ticaretinden çok daha yük-
sek olmaya devam ediyor. Bu, büyük 
ölçüde sınır boyunca belirli hizmetleri 
sağlama olanaklarının sınırlı olma-
sından ve birçok hizmet sektörünün 
yasal yoğunluğundan kaynaklanıyor.
Teknolojiler, geleneksel olarak yüz yüze 
etkileşime ihtiyaç duyan hizmetlerin 
sınır ötesi ticaretini mümkün kılan 
hizmet ticaretinin kilit faktörleri olarak 
belirtiliyor. Dijital teknolojiler aynı za-
manda ticaret servislerinin maliyetini de 
düşürüyor. Rapor, gelişmekte olan ülke-
lerin dijital teknolojileri benimsemeleri 
durumunda dünya hizmet ticaretindeki 
paylarının 2040 yılına kadar yaklaşık 
yüzde 15 artabileceğini gösteriyor.
Hizmetler ticaretinin önündeki engel-
ler, özellikle de düzenleyici tedbirler, 
mal ticaretinden çok daha karmaşık. 
Raporun yazarları, hizmetler ticare-
tinin ekonomik büyümenin, kalkın-
manın ve yoksulluğun azaltılmasının 
güçlü bir motoru olması için ulusla-
rarası işbirliğinin yoğunlaştırılması ve 
küresel ticaret işbirliğini ilerletmek ve 
hizmetleri merkezi bir unsur haline 
getirmek için yeni yollar bulunması 
gerektiğini belirtiyor. 
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aktüel

bakaN TUrHaN: DoğU-baTı TicareTi iÇiN 
uLAŞıM ALTyApıMızı güçLEnDİrİyOruz

uluslararası standartlara uygun 
geliştirilen, birbiriyle entegrasyonu 
gözetilerek planlanan ve hayata 

geçirilen modern ulaşım ağına sahip 
olduğumuzu ifade eden Turhan, bunu 
daha da geliştirmek için var güçleriyle 
çalıştıklarını vurguladı.
Doğu ile batıyı, Asya ile Avrupa kıtalarını 
birbirine bağlayarak küresel ticaret için 
önemli bir kesişme noktasında yer alan 
Türkiye’nin, her daim gelişmesindeki 
en önemli anahtarlardan birinin ula-
şım altyapısı olacağını belirten Turhan, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonunun (IRF) teknik 
desteğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın 
açılışını yapan Bakan Turhan, “Doğu ile Batı ekonomilerinin birbiriyle olan etkileşimi yine 
büyük oranda Türkiye üzerinden gerçekleştiriliyor, bu nedenle ülkemizin ulaşım ve iletişim 
altyapısını tamamlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz” dedi. 

“Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 
milyar nüfusu olan 30 trilyon dolar, 
yani neredeyse toplam küresel ticare-
tin yarısına karşılık gelen bir pazara 
ulaşabilmektedir. Dünya haritasındaki 
yerimizi de göz önüne getirdiğimizde, 
bölgemizdeki ulaştırma faaliyetleri 
için doğal lojistik üs görevi konumun-
dayız.” diye konuştu.
Turhan, Türkiye’nin uluslararası 
ticaret açısından da stratejik noktada 
bulunduğuna işaret ederek, doğu ile 
batı ekonomilerinin birbiriyle olan 

etkileşiminin yine büyük oranda 
Türkiye üzerinden gerçekleştiği-
ni, bu nedenle ülkenin ulaşım ve 
iletişim altyapısını tamamlamak 
amacıyla gece gündüz çalıştıklarını 
dile getirdi.
Hem insanın yaşam kalitesini yük-
selteceklerini hem de Türkiye’nin 
imkanlarını küresel rekabete uygun 
hale getireceklerini söyleyen Turhan, 
bu kapsamda ulaşımın tüm mod-
larında bugüne kadar çok önemli 
mesafeler kat ettiklerinin altını çizdi.
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Bakan Turhan, Marmaray ve Gebze-
Halkalı Banliyö Hattı, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, 
Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İz-
mir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi dev 
projelerin ülkeye çağ atlatıp, uluslara-
rası arenada gücüne güç kattığını, yol, 
otoyol, köprü, tünel gibi çalışmaların 
ise bunların ana omurgasını oluşturdu-
ğunu ifade etti.

“uLAŞTırMAyA 17 yıLDA 
750 MİLyAr LİrA”
Turhan, köy yollarından kent içi ulaşı-
ma, çevre yollarından bölünmüş yollara, 
köprülerden tünellere bir yandan 
ulusal yol ağını yenileyip standardını 
yükseltirken, diğer yandan da Türkiye 
üzerinden doğu-batı, kuzey-güney isti-
kametinde geçen uluslararası koridor-
ları işlevsel hale getirdiklerini bildirdi. 
Turhan, son 17 yılda sadece ulaştırma 
ve altyapı hizmetleri için 750 milyar 
liranın üzerinde harcama yaptıklarına 
dikkati çekti.
Bu süreçte karayolları üzerinde yapılan 
yük ve yolcu taşımacılığındaki gelişi-

min adeta devrim niteliğinde oldu-
ğuna dikkati çeken Turhan, 6 bin 101 
kilometre olan ve sadece 6 ili birbirine 
bağlayan bölünmüş yol ağının, bugün 
27 bin kilometrenin üzerine çıkarak 
77 ili birbiriyle bağlar hale geldiğini 
söyledi.
Turhan, bin 714 kilometre olan otoyol 
ağının son 17 yılda bin 322 kilometre 
artarak 3 bin 36 kilometreye çıktığını, 
konforlu ulaşım ve uzun ömürlü yollar 
için 68 bin 229 kilometrelik karayolu 
ağının yüzde 38’inin BSK standartları-
na ulaştırıldığını bildirdi.

“yİD MODELİyLE 5 bİn 556 KİLOMETrE 
OTOyOL yApMAyı HEDEfLİyOruz”
Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 2035 
yılına kadar toplam 5 bin 556 kilometre 
daha otoyol yapımını planladıklarını 
dile getiren Turhan, şunları kaydetti: 
“Bu projelerin 597 kilometrelik kesi-
minde yapım çalışmaları halen devam 
etmektedir. Üzerinde Osmangazi 
Köprüsü’nün de yer aldığı İstanbul-
Bursa-İzmir Otoyolu’nun tamamını 4 
Ağustos’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın 

katılımıyla hizmete açtık. 398 kilo-
metre uzunluğundaki Kuzey Marmara 
Otoyolu’nda ise Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü de içeren Odayeri-Kurt-
köy kesimini trafiğe açtık. Kınalı-Oda-
yeri ve Kurtköy–Akyazı kesimlerinde 
çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Otoyolu’nun içinde 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün yer aldığı 101 kilomet-
relik Malkara-Gelibolu kesimi, 96 ki-
lometrelik Menemen-Aliağa Çandarlı 
Otoyolu ve 330 kilometrelik Ankara-
Niğde Otoyolu yapım çalışmalarına 
devam ediyoruz.”

DEv prOJEDE İHALE 
AŞAMASınA gEçİLİyOr
Bakan Turhan, ülkenin zorlu coğ-
rafyası dikkate alındığında, tünel ve 
köprü yapımının daha önemli hale 
geldiğini belirterek, “Dünyada ilk 
olmak üzere tek geçişte, tek tünel 
halinde, 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli’nin planlamalarını tamamla-
dık, yakında ihale aşamasına gelece-
ğiz.” dedi. 
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TİCARET

“Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı 
Ticaret Sisteminin Geleceği” toplantısı 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ve ICC Genel 
Sekreteri John Denton’ın da katılımıy-
la İstanbul Feriye’de gerçekleştirildi. 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı değerlen-
dirmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
Türkiye’nin ticaretinin gelişmesi, bu zorlu 
süreçte Türkiye’nin zarar görmemesi 
için çok yoğun bir ticari diplomasi süreci 
yürüttüğünü söyledi.
Brexit konusunda değerlendirmelerde 
bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 
“Nasıl çözülecek, hangi süreç içinde çözü-
lecek ya da ayrılık gerçekleştikten sonra 
ne olacak, tam olarak bilmiyoruz. Süreç 
tam bir karmaşaya dönmüş durumda. 
Bu sürecin üçüncü başbakanı olan Boris 

Johnson meseleyi çözebilecek mi, 
yoksa İngiltere yeni bir seçime veya 
referanduma mı gidecek konusu belir-
siz. İş dünyası olarak bizler, belirsizlik 
arttıkça daha da büyük risklerin içine 
sürükleniyoruz.”
Toplantı kapsamında ticaret savaşları 
konusunun da ele alınacağını bildiren 
Hisarcıklıoğlu, ABD ile Çin arasın-
da bir ticari düello olarak başlayan 
sürecin, giderek Avrupa Birliği’ni (AB), 
NAFTA’yı, Japonya ve Kore’yi içine 
çeken bir girdaba dönüşmeye başladığı-
nı ifade etti.
 
“SErbEST TİCArET zEngİnLİK, 
KOruMACıLıK SEfALET DEMEKTİr” 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, korumacı 
ekonomik politikaların tüm ülkeleri 

yakından ilgilendirdiğini ve küresel 
büyümeyi ciddi şekilde tehdit etiğini 
belirterek, şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“Bu kapsamda özel sektörün görü-
şü nettir. Serbest ticaret zenginlik, 
korumacılık sefalet demektir. Uzun 
vadede kimsenin korumacılıktan 
kazanması mümkün değildir. Bunun 
da temelinde 3 faktör var. Birincisi, 
tarihsel olarak şunu çok iyi biliyoruz 
ki bu tür ticaret savaşlarının fiili bir 
çatışmaya, hatta savaşa dönüşme riski 
çok yüksektir. İkincisi, bu tür koruma-
cı politikalar, zenginin daha zengin, 
fakirin daha fakir olmasını sağlaya-
caktır. Küresel eşitsizlikler arttıkça 
da sosyal patlamaların artması riski 
artmaktadır. Üçüncü olarak, malların 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen “Ticaret 
Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği” başlıklı toplantıda konuşan 
TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklı-
oğlu, “Ticaret savaşlarının kazananı olamaz. Kaybedeni de hepimiz oluruz. Serbest ticaret 
zenginlik, korumacılık sefalet demektir. Uzun vadede kimsenin korumacılıktan kazanması 
mümkün değildir” dedi.

“KOruMACıLıK fELAKETTİr”
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ticaretini engellediğinizde insanların göç 
hareketlerini hızlandırırsınız. Artan göç 
hareketleri de daha büyük bir entegras-
yon sorunu olarak önünüze gelir. Kısaca-
sı, ticaret savaşlarının kazananı olamaz. 
Kaybedeni de hepimiz oluruz. Bu ne-
denle özel sektör, korumacılığa ve ticaret 
engellerine karşı sesini yükseltmeli ve 
ikna çabalarını güçlendirmelidir.”
Bu kapsamda ICC’ye önemli rol düştü-
ğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, ICC’nin 
dünyada ticaretin ve yatırımların artması 
için çalışan, Birleşmiş Milletler ve Dünya 
Ticaret Örgütü nezdinde küresel iş dün-
yasını temsil eden en büyük iş dünyası 
kuruluşu olduğunu vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, “ICC, bugün 100’den 
fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi 
ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil et-
mektedir. Böylelikle ICC’nin uluslararası 
ticaret alanında yol gösterici etkisi gün 
geçtikçe artmaktadır.” diye konuştu.
 
TİCArET bAKAnı ruHSAr pEKCAn: 
KOnJOnKTürEL fAKTörLEr, AnA 
HEDEfİMİzİ DEĞİŞTİrMEyECEK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuş-
masında, “Hükümet olarak 2019 yılını 
dengelenme yılı olarak görüyoruz. Önü-
müzdeki dönemde de net ihracatımızın 
büyümeye katkısının devam edeceğini 
öngörüyoruz” ifadesini kullandı
Pekcan, Türkiye’nin çok taraflı her 
girişimi desteklediğini ifade ederek, ICC 
ile yürütülecek tüm çalışmalara destek 
vereceklerini söyledi.
Türkiye’nin belli hedefleri olan dinamik 
bir ülke olduğuna işaret eden Pekcan, 
şunları kaydetti: “Hedefimiz, bir an 
önce Türkiye’yi yüksek gelirli, müreffeh, 
kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak. 
Bu konuda kararlıyız, adımlarımızı 
da bu doğrultuda atıyoruz. Hükümet 
olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak 
görüyoruz. Küresel ve bölgesel bazdaki 
konjonktürel faktörler, bizim ana hedefi-
mizi değiştirmeyecek. Potansiyelimiz 
olan sürdürülebilir büyümeyi sağlamak-
ta kararlıyız. İlk 9 ay itibarıyla ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 71’lerden 

yüzde 86’lara ulaşmış durumda. Önü-
müzdeki dönemde de net ihracatımızın 
büyümeye katkısının devam edeceğini 
öngörüyoruz.”
 
 “KürESEL TİCArETİ OLuMSuz 
ETKİLEyEn pEK çOK KOruMACı 
önLEMLE KArŞı KArŞıyAyız”
 Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin 
gündemine taşınan ticaret savaşlarının 
söylem olmaktan çıkıp “yaralayan bir 
eylem” haline dönüştüğünü söyledi.
ABD, Çin ve Avrupa Birliği’nin (AB) 
aldığı korumacı önlemlerin, küresel 
ekonomiyi kıskaca aldığını belirten 
Pekcan, “Esasen baktığımızda, ‘ticaret 
savaşları’ olgusunun çağımızın eko-
nomik koşulları ve gerçeklikleri ile 
çeliştiğini görüyoruz. Küresel ekonomi, 
beraberinde küresel tedarik zincirle-
rini oluşturdu. Ülkelerin, firmaların 
ekonomileri birbiri ile bağlantılı.” diye 
konuştu. Bilgi iletişim teknolojilerin-
deki yeniliklerin, e-ticaretin pek çok 
alanda konvansiyonel ticaretin yerini 
almasının konuşulduğunu ifade eden 
Pekcan, iletişimin bu denli ileri olduğu 
çağda “ticaret savaşları” olgusunun, 
üzerinde tartışılması gereken bir olgu 
olduğunu vurguladı.
Pekcan, “Bugün yaşadığımız tica-
ret savaşlarının, daha çok ülkelerin 
konjonktürel politika tercihlerinin bir 
sonucu olduğunu görüyoruz ama öngö-

rebildiğimiz gelecekte de bu realite ile, 
küresel ticareti olumsuz etkileyen pek 
çok korumacı önlemle karşı karşıyayız. 
Türkiye olarak bugüne kadar kendi 
uluslararası rekabet gücümüze güven-
dik, güvenmeye devam edeceğiz. Adil 
rekabet şartlarında, çok taraflı ticaret 
sisteminin korunması ve geliştirilme-
sinden yana olduk ve bu görüşümüzü 
devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin, 
Gümrük Birliği içerisinde AB ülkeleri 
ile rekabet içinde iş birliğini sürdürdü-
ğüne işaret ederek, bu iş birliğinin daha 
da gelişmesinden yana olduklarını 
söyledi.
 
ıCC gEnEL SEKrETErİ JOHn DEnTOn: 
AMACıMız özEL SEKTörün önünü 
AçMAKTır
ICC Genel Sekreteri John Denton da 
toplantıda, Brexit ve ticaret savaşlarına 
ilişkin görüşlerini dile getirdi. Denton 
Brrexit’in aslında bir sebep değil, sonuç 
olduğunu ifade ederken “Şu anda olup 
biten herşey zamanın ruhundan etki-
leniyor. Zaman artık çok hızlı akıyor” 
dedi.
ICC’nin belli bir amacı bulunduğunu 
belirten Denton, “Amacımız küresel 
olarak özel sektörün önünü açmaktır. 
Sonuca odaklı bir kuruluşuz. Özümüz-
de açık ekonomi var. Barışın ve refahın 
tohumları bu şekilde atıldı” diye 
konuştu. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan 
insanların sayısının azaldığını bildiren 
Denton, “Küresel yoksulluk azalıp,  
refah artıyor. Bu özel sektörün önünün 
açılmasıyla ilgili” dedi.

Hisarcıklıoğlu, “ıCC, bugün 100’den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan 
fazla çalışanı temsil etmektedir. böylelikle ıCC’nin uluslararası ticaret alanında yol gösterici 

etkisi gün geçtikçe artmaktadır.” 
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sÖYLEŞİ

DijiTal DüNya fırsaTlarla DolU
“DİJİTAL DönüŞüMü SAĞLAyAnLAr 
KârLArını vE pAzArLArını büyüTüyOrLAr”
Şirketler, rekabet gücünü artırarak öne çıkmaya çalışırken, teknolojideki gelişmeler ve 
dijital dönüşüm bu şirketlere önemli fırsatlar sunuyor.  Teknoloji çözümleri konusunda önde 
gelen firmalardan İşNet Genel Müdürü Mehmet F. Can, “Dijital dönüşüme uyum sağlaya-
rak başarı gösterebilen şirketler rakiplerine göre yüzde 26 oranında daha fazla kâr ediyor. 
Bu şirketler pazar değerlerini yüzde 12 oranında artırırken, gelirleri de sektörlerinin yüzde 
9 üzerinde büyüyor” diyor. 

uND ve İşNet A.Ş arasında imzalanan 
KVKK ve Teknoloji İş Çözümleri 
Ortaklığı anlaşması ile UND üyeleri, 

güvenilir ve uygun koşullarda, teknolojik 
altyapı ve dijitalleşme çözümleri hizmeti 
alabilecek. UND’nin Sesi Dergisi olarak 
İşNet Genel Müdürü Mehmet F. Can’a tek-
nolojik gelişmelerin ve dijital dönüşümün 
sunduğu fırsatları ve bunların sektöre olan 
etkilerini sorduk. 

Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme sektör-
leri nasıl dönüştürüyor?
Teknolojik ve dijital dönüşüm, hemen 
hemen tüm sektörlerdeki firmaların  
üretiminden satış ve pazarlamasına, 
tedarikinden  müşteri ilişkilerine, finansal 
yönetimlerinden insan kaynakları yöne-
timine kadar 360 derece dönüşümünü 
zorunlu kılıyor. Bu dönüşüm şirket-
lerde  teknolojik yatırım yapılmasının  
çok ötesinde  metodoloji, standart ve iş 
süreçlerinin dönüşümüyle birlikte,  yasal 
düzenlemelere uyumu, kurumlar için 
doğru yeteneklerin konumlandırılmasını, 
sosyal dönüşümü; kısacası topyekun bir  
zihniyet ve faaliyet dönüşümünü ifade 
ediyor. 
Genel tespitler, dijital dönüşüme uyum 
sağlayarak başarı gösterebilen şirketlerin 
rakiplerine göre yüzde 26 oranında daha 
fazla kar etme ve pazar değerlerini yüzde 
12 oranında artırma şansı yakaladığını gös-
teriyor. Ayrıca dijitalleşen şirketlerin ektin 
kaynak yönetimiyle, gelirlerini sektörleri-
nin yüzde 9 üzerinde büyüttüğü biliniyor.
Teknolojiye yatırım ve dijitalleşme sonucu 
firmalarda yaşanan belli başlı gelişim alan-

ları olarak şunlar karşımıza çıkıyor:  
-Karlılık, verimlilik, daha çok müşteri ve 
daha çok işlem hacmi sağlıyor.
-Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi 
dolayısıyla müşteri sadakati sağlıyor. 
-Rekabet gücü, esneklik, yenilik ve çevik-
lik sağlıyor. 
-Kapalı şirketleri açık şirketlere dönüş-
türüyor. Ürün ve hizmet gamı uygun 
şirketleri yırt dışına  taşıyor. 
-Şeffaflık ve izlenebilirlik sağlıyor; 
dolayısıyla daha net hedeflere ulaşmak 
mümkün hale geliyor. 
-Çeşitlilik ve sürdürebilirlik sağlıyor. 
Böylece şirketler sürekli öğrenen ve 
sürekli değişen bir yapıya kavuşuyor.
-İnsan kaynağı niteliği ve yetkinliğinin 
sürekli geliştirilmesini sağlıyor. 

Dijitalleşmenin lojistik sektörüne 
etkileri nasıl olacaktır?
Lojistik sektörü de gerek müşteri talep-
leri gerekse yasal düzenlemelerle dijital 
dönüşüm süreçlerini kendi bünyele-
rinde uygulamaya başladılar. Yeni yasal 
düzenlemede, karayolu taşımacılığında 
dijital dönüşümü zorunlu kılacak yeni 
hükümler yer alıyor. Karayoluyla taşı-
nacak yüklerin, tüm evraklarının en geç 
6 saat içinde dijital olarak kayıt altına 
alınması zorunlu kılınıyor. Dikkat 
edilmesi gereken bir diğer boyut, taşıma 
sırasında sorumluluğun sadece yükü 
taşıyan şirket değil, yük veren şirketi de 
kapsıyor olması. Böyle bir durumda yük 
veren kurum ya da kuruluşlar taşıma 
operasyonlarında dijital altyapısı olan 

Mehmet f. Can
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lojistik şirketleri tercih etmek durumunda 
kalacaklar. Taşıma operasyonunun uçtan 
uca izlenmesi lojistik alanındaki en kritik 
bilişim uygulaması olarak göze çarpıyor. 
Mal hareketlerinin planlanması, sevkiyat, 
teslimat, mal bedellerinin tahsili, iade 
mallar, rota planlaması, araç takibi gibi pek 
çok alanda özel geliştirilmiş yazılımlar ve 
akıllı uygulamalar işleri kolaylaştırıyor. 
Filo takibi ve filoların kusursuz işlemesi, 
çalışanların yolda harcadığı zaman şirket-
ler için önemli bir sorun. Bulut teknoloji-
leri ve nesnelerin interneti-IoT sayesinde 
şirketler filolarının hareketleri üzerinde 
güçlü bir hakimiyet yakalayabiliyor. 
Onarım gerektiren cihaz üzerinde onarım 
geçmişini, parça uygunluğunu ve envan-
ter kayıtlarını görüntüleyebiliyorlar. Elde 
ettikleri verileri merkeze iletip onarım 
talebine cevap hızını artırabiliyorlar. 
Lojistik ve taşımacılıkta süreçler artık 
otomatik olarak kontrol edilirken, otonom 
çalışan sürücüsüz TIR’lar, kaptansız gemi-
ler, pilotsuz uçaklar, drone’larla teslimatlar 
artık hayal olmanın ötesine taşınmaya 
başlıyor. Tüm bu gelişmeler Lojistik 4,0’ın 
geliştirilmesini, sanayi ve ticaretle bütün-
leşmesini zorunlu kılıyor. 

güvenlik şeffaflık ve hız ihtiyacı artıyor, 
firmalar kendilerini 
buna nasıl hazırlamalıdır?
Artan rekabet şirketlerin her geçen gün 
daha hızlı karar alıp uygulamalarını zorun-
lu kılıyor. Yani daha hızlı üretim, daha hızlı 
tedarik, daha hızlı inovasyon vb. Diğer 
yandan ulusal ve uluslararası standartlara 
uyum ve müşterilere yaklaşımda da daha 
fazla şeffaflık gereksinimi artıyor. İnterne-
te bağlı tamamen açık bir dijital dünyada 
şirketlerin bilgisayar sistemlerine erişerek 
kritik verilerini ele geçirmek isteyen siber 
korsanlara karşı ciddi önlemler alınması 
gerekiyor. Sürekli yeni tehlikelere maruz 
kalan siber dünyada güvende olmak için 
şirket içinde bir güvenlik kültürü oluştur-
mak, güvenliğin uçtan uca sıkı bir şekilde 
denetlenmesini sağlayacaktır. Şirketler 
gelecekteki teknolojilere de kolaylıkla geçiş 
yapabilen, bütünleşik güvenlik yaklaşımı-
na sahip bir güvenlik mimarisi oluşturarak 
dıştan ve içten gelebilecek her türlü saldırı 
ve tehdidin önüne geçebilir. 

firmalar teknolojik altyapılarını 
oluştururken nelere dikkat etmeliler?
Şirketlerin teknolojik altyapı ihtiyaçları 

büyüklüklerine ve yaptıkları işlere göre 
değişiyor. Bilişim teknolojilerinde olmaz-
sa olmaz temel yatırım başlıkları arasında 
altyapı ve verinin yönetimini sağlayan 
uygulama çözümleri geliyor. Tekno-
lojik altyapı tarafında öncelikli olarak 
iletişim (haberleşme, internet, network, 
mobil sistemler, bulut sistemleri, IoT vb) 
teknolojileri, sunucu ve mobil bilgisayar 
sistemleri, yedekleme ve güvenlik sistem-
leri, baskı sistemleri yatırımları geliyor.
Veri yönetimine dayalı teknoloji sistem-
leri arasında ise finansal sistemler ve 
kurumsal kaynak planlama, analitik uy-
gulamalar, çeşitli veri tabanları, müşteri 
takibi, üretim takibi, pazarlama ve satış 
sistemleri, sektörel uygulamalar, e-ticaret 
uygulamaları gibi çözümler öncelikli 
gündeme geliyor. 
Şirketlerin, teknoloji altyapılarını oluştu-
rurken öncelikle mevcut ihtiyaçlarının ve 
gelecekteki iş gereksinimlerinin tespitini 
yaparak bu ihtiyaçlarını sağlayabilecek 
yetkin, güvenilir teknoloji iş ortaklarını 
belirlemeleri gerekiyor. Bu teknoloji iş 
ortaklarının son teknolojilere sahip ve 
yeni teknolojilere kolayca geçişi sağlayan 
ürün ve çözümleri sunup sunmadıkları, 
fiyat/performans kriterlerine uyum sağ-
layıp sağlamadıkları, satış sonrası her tür-
lü desteği sağlayıp sağlamadıkları, yetkin 
ve uzman kadrolara sahip olup olmadık-
ları, ulusal ve uluslararası standartlarda iş 
yapıp yapmadıkları son derece kritik. 
 

İşnet olarak sunduğunuz hizmetler 
nelerdir? unD üyelerine sunulan 
avantajlar nedir? 
İşNet olarak, dijitalleşmeyi hedefleyen 
kurumlara, internet, sanal Ağ-VPN, 
uydu, ses ve veri merkezi, e-dönüşüm, 
nesnelerin interneti, siber güvenlik ve 
bulut hizmetlerimizi güvenilir, esnek ve 
ekonomik koşullarda sunuyoruz. Diji-
talleşme süreci siber güvenlik ihtiyacını 
da beraberinde getirdiğinden, tüm ağda, 
uçtan uca güvenliği sağlamak üzere; gü-
venlik duvarı, log kaydı tutma, hotspot 
yönetimi gibi siber güvenlik çözümleri 
sunuyoruz. Kişisel Verilerin Korunma-
sı Kanunu kapsamında sağladığımız 
hizmetlerimiz arasında KVKK hukuk 
değerlendirmesi ve yükümlülükler, kişi-
sel veri envanteri, fark-GAP analizi, ISO 
27001 BGYS  hukuki, teknik ve sürece 
uyum danışmanlığı, veri sınıflandırma, 
veri maskeleme, veri kaybı önleme, veri 
şifreleme ve veri sızıntı önleme-DLP 
çözümleri yer alıyor.
Uluslararası standartlardaki veri mer-
kezimizde sağladığımız sanal sunucu 
hizmetlerimizin yanı sıra, Ankara ve 
İstanbul’daki Veri Merkezlerimizde 
sunduğumuz barındırma ve yedeklilik 
çözümlerimiz de mevcut.  Robotik Süreç 
Otomasyonu çözümümüzle; yazılım 
robotlarına, çalışanlarınızın ara yüz ile 
etkileşim hareketlerinin aynısını öğrete-
rek, zamandan ve işlem maliyetlerinden 
tasarruf edilebilmenize olanak sağlı-
yoruz. Kural temelli, birbirinin tekrarı, 
öngörülebilen ve insan hatası olasılığı 
yüksek olan operasyonel süreçleri oto-
matikleştiriyoruz.
Teknolojik altyapı ve dijitalleşme çö-
zümlerimize ek olarak finansal alanda 
e-dönüşüm hizmetlerine de yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Bugün 
binlerce firma, e-Fatura Portalımız 
NetteFatura’dan yararlanıyor; TÜRMOB 
iş ortaklığımız ile sunduğumuz LucaNet 
KOBİ Ticari Yazılımı ürünümüz ile ise 
ön muhasebe süreçlerinizi kolaylaştırı-
yoruz.
20 yıllık köklü kurumsal yapımız, 
konusunda tecrübeli IT ekibimiz ile hızlı 
ve etkin bir şekilde çözümler sunarak 
müşterilerimize iş sürekliliğinin yanı sıra 
verimlilik sağlama yönünde hizmete her 
zaman hazırız. UND ile yeni işbirliğimizi 
dernek üyelerinin hizmetine sunuyor, 
sektör için hayırlı olmasını diliyoruz.

DİJİTALLEŞME SOnuCu fİrMALArDA 
yAŞAnAn bELLİ bAŞLı gELİŞİM ALAnLArı: 

 
-Karlılık, verimlilik, daha çok müşteri ve daha 

çok işlem hacmi sağlıyor.
-Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi 

dolayısıyla müşteri sadakati sağlıyor. 
-rekabet gücü, esneklik, yenilik ve çeviklik 

sağlıyor. 
-Kapalı şirketleri açık şirketlere 

dönüştürüyor. ürün ve hizmet gamı uygun 
şirketleri yırt dışına  taşıyor. 

-Şeffaflık ve izlenebilirlik sağlıyor; dolayısıyla 
daha net hedeflere ulaşmak mümkün hale 
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-çeşitlilik ve sürdürebilirlik sağlıyor. böylece 
şirketler sürekli öğrenen ve sürekli değişen 

bir yapıya kavuşuyor.
-İnsan kaynağı niteliği ve yetkinliğinin sürekli 

geliştirilmesini sağlıyor. 
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TürK TAŞıMACıLıK vE LOJİSTİK SEKTörü,
DALgALı bİr SEyİr İzLİyOr
Taşımacılık ve lojistik sektörünün büyük bir gelişme potansiyeli olsa da altyapı yetersizliği, 
finansmana erişim ve dış ticaret akımındaki dalgalanmalar sektörün arzu edilen noktaya 
gelmesini engelliyor. Yüksek potansiyel sunan sektörün Türkiye ölçeğinde kat edeceği ve 
ulaşacağı önemli rotalar var.

KPMG tarafından hazırlanan Sektörel 
Bakış Raporu’nda taşımacılık sektörü-
nün büyük potansiyeline rağmen dal-

galı bir seyir izlediği ortaya kondu. Raporda; 
sektörün sunduğu avantajlar, zayıf noktalar 
ve fırsatlar yer alıyor. 
Dış ticaretteki hızlı büyümenin yaşandığı 
dönemde GSYH’dan daha hızlı bir büyüme 
performansı yakalayan Türk taşımacılık ve 
lojistik sektörü, küresel kriz sonrası dönem-
de dalgalı bir seyir izledi. Bu dalgalanmalar-
da jeopolitik gelişmeler ve ticaret ortağımız 
ekonomilerin performansı önemli rol 
üstleniyor. 1999-2008 döneminde toplam 
GSYH yüzde 4,1 büyürken, taşımacılık 

ve lojistik sektörünü içeren ulaştırma 
ve depolama sektöründe büyüme hızı 
yüzde 6,2 seviyesine ulaştı. Söz konusu 
büyümede ülke dış ticaret hacmindeki 
istikrarlı gelişmenin yanında kamunun 
kara ve hava yolu yatırımlarındaki hızlı 
artışlar etkili oldu. 2009 küresel krizinde 
ise dış ticaret hacmindeki sert daralmaya 
bağlı olarak sektör toplam GSYH’dan 
daha sert daraldı. 
Bununla birlikte, sonrasındaki dönem-
de daha gecikmeli ve görece yavaş bir 
toparlanma sergiledi. 2012 sonrasında 
ise içinde bulunduğumuz coğrafyadaki 
gerilim, sektörün GSYH’ya kıyasla daha 

yavaş bir büyüme sergilemesine neden 
oluyor. Özellikle 2016 yılındaki terör 
saldırıları turizm ile taşımacılık ve 
lojistik sektörünün zayıf bir performans 
sergilemesine neden oldu. Bu eğilimler-
le 2012-2017 döneminde genel GSYH’da 
büyüme yüzde 6,1 olarak gerçekleşir-
ken, ulaştırma ve depolama sektöründe 
yüzde 4,6 seviyesinde kaldı.
2009 sonrası dönemde ve yakın 
tarihteki küresel ve bölgesel gelişmeler 
sektörün istikrarlı bir büyüme per-
formansı yakalamasının önündeki en 
büyük engel olarak görülüyor. Küresel 
ticaretteki korumacı politikalar ve 
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Brexit kaynaklı belirsizliklerin yanında, 
Ortadoğu’da devam eden güvenlik kaygı-
ları Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün 
gelişmesini sınırlıyor. 
Bu nedenle de sektörün toplam GSYH 
içindeki payı 2012 sonrasındaki azalan 
trendini sürdürüyor. Dünya Bankası 
tarafından yayımlanan 160 ülkenin 
lojistik performanslarının incelendiği ‘The 
Logistics Performance Index (LPI) 2018’ 
raporunda Türkiye 3,15 puanla 47. sırada 
yer alıyor. 2016 yılı raporunda ise Türkiye 
3,42 puanla 34. sırada bulunuyordu.

TAŞıMACıLıK vE LOJİSTİK 
SEKTörünün MALİ yApıSı
Sektörde işletmeleri, sabit yatırım giderleri 
yüksek olduğundan dolayı borçlanmala-
rını büyük ölçüde uzun vadeli gerçekleşti-
riyorlar. Sektörün gelirlerinin önemli bir 
kısmının yabancı para cinsinden olması 
da firmalara yabancı para cinsinden 
borçlanma imkanı sunuyordu. Bu nedenle 
son yıllarda döviz kurlarındaki yükseliş 
nedeniyle sektörün borç yükünün hızlı bir 
şekilde arttığı görülüyor. Sektörün toplam 
krediler içindeki payı 2010-2015 arasındaki 
ortalama yüzde 3,3’ten hızla yükselerek 
yüzde 5’e yaklaştı. Ancak GSYH içindeki 
yüzde 7,7’lik payı ile karşılaştırıldığında 
sektörün borç yükünün çok da yüksek 
olmadığı görülüyor.
Borç yükündeki bu hızlanmayla birlikte 
sektörün takipteki alacaklarında özel-
likle 2018 yılında ciddi artışlar yaşandı. 
Buna karşın sektörün takipteki alacak 
oranı oldukça düşük seviyelerde sey-

rediyor. Türk bankacılık sektörünün 
taşımacılık ve depolama sektöründen 
doğan takipteki alacak bakiyesi 2018 
yılında yüzde 58,6 artarak 2,8 milyar 
TL seviyesine çıktı. Sektörün takipteki 
alacaklarının toplam kredilerine oranı 
ise 2017 sonundaki yüzde 2,1’den 2018 
sonunda yüzde 2,4 seviyesine çıktı. 
Ocak 2019 itibarıyla takipteki alacak 
bakiyesi artmaya devam etse de takip-
teki alacak oranı yüzde 2,5 ile yönetile-
bilir seviyelerde bulunuyor.
Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün 
son yıllardaki zayıf performansına rağ-
men uzun vadedeki yüksek potansiyeli-
nin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiği 

görülüyor. Bu doğrultuda özellikle son 
beş yılda güçlenmek üzere yabancıların 
sektöre doğrudan yatırımlarında önemli 
girişler görüldü. 4,7 milyar doları son beş 
yılda olmak üzere sektöre son 15 yılda 7,1 
milyar dolar tutarında yabancı yatırım 
girişi oldu.
Ekonominin diğer sektörlerinde olduğu 
gibi, taşımacılık ve lojistik sektöründe 
de yurtdışı borçlanma son 15 yılda hızla 
arttı. Tamamına yakını uzun vadeli olan 
yurtdışı kredi borcu 2004 yılındaki 1 mil-
yar dolar seviyesinde 2018 yılına kadar 
hızlı bir şekilde artarak 17 milyar dolar 
seviyesine yükseldi.

DıŞ TİCArETTE TAŞıMACıLıK vE 
LOJİSTİK SEKTörü
Türkiye’nin dış ticaret verilerine taşıma 
şekillerine göre bakıldığında, son 15 
yıldır belirgin bir trend gözleniyor. 
Denizyolu taşımacılığının hem ihra-
catta hem de ithalattaki payının arttığı 
görülüyor. Buna karşın karayolu ile 
yapılan taşımacılık zaman içerisinde 
geriliyor. İthalat tarafında boru hatlarıyla 
yapılan ham petrol ve doğalgaz ithalatı-
nın taşımacılığı önemli bir yer tutuyor. 
Ancak ne ihracat ne de ithalat tarafında 
demiryolu ile yapılan yük taşımacılığı 
önemli bir paya sahip.

KArAyOLu TAŞıMACıLıĞı
Yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığında en 
çok tercih edilen karayolu taşımacılığın-
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da son 16 yılda önemli kalite iyileştirmeleri 
yapıldı. Toplam karayolu uzunluğu 2003 
yılındaki 63 bin 244 km’den 2018’de 67 bin 
891 km’ye yükselirken, bunun içinde bölün-
müş yolların uzunluğu beş kattan fazla arttı. 
Bununla birlikte, otoyol uzunluğu da 2003 
yılındaki bin 753 km’den 2018’de 2 bin 717 
km’ye uzadı. Bununla birlikte, büyükşehir-
lerde trafiği azaltmak ve karayolu ulaşımını 
kolaylaştırmak üzere çok sayıda, köprü ve 
tünel yapıldı.
Karayolu ile yapılan yük taşımacılığı ise çok 
sayıda oyuncu tarafından yurtiçindeki faali-
yetlerin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. 
Karayolu ile yapılan yük taşımacılığı 2009 
krizi dışında genel olarak artış eğilimini 
korurken, yolcu taşımacılığı sadece 2008 
yılında sınırlı bir azalış gösterdi. 

DEnİzyOLu TAŞıMACıLıĞı
Dış ticaret verilerinde de görüldüğü üzere, 
denizyolu taşımacılığı büyük ölçüde ihraç 
ve ithal edilen malların taşınmasında 
kullanılıyor. 2002 yılında yüzde 47,2 olan 
ihracatın denizyolu ile taşınan kısmı, 2018 
yılına gelindiğinde yüzde 62,8’e yükseldi. 
Aynı dönemde ithalatın denizyolu ile 
taşınan kısmının oranı yüzde 46,0’dan 

yüzde 59,6’ya çıktı. Denizyolu taşımacı-
lığının dış ticaretin yanında kabotaj ve 
transit amaçlı taşımacılık ile limanlarda 
elleçlenen yük miktarı da genel itibarıyla 
artmaya devam ediyor.2003 yılında 190 
milyon ton olan elleçlenen toplam yük 
miktarı 2018 sonunda 460 milyon tona 
ulaştı.  Denizyolu ile yolcu taşımacılığın-
da ise son yıllarda çok dramatik gelişme-
ler yaşandı. 2011 sonrasında limanlara 
gelen kruvaziyer gemi sayısında başlayan 
düşüş eğilimi 2015 sonrası hız kazanır-
ken, yolcu sayısı da sert bir şekilde gerile-
di. 2015 yılında 1456 olan gemi sayısı 2018 
yılında 247’ye gerilerken aynı dönemde 
yolcu sayısı 1 milyon 889 bin 370 kişiden 
213 bin 771 kişiye indi.

HAvAyOLu TAŞıMACıLıĞı
Türkiye’de havayolu ile taşınan yük 
miktarı 2002- 2018 arasında 2012 yılı hariç 
sürekli olarak artış gösterdi. 2002-2003 yıl-
larında 1 milyon tonun altında olan yıllık 
havayolu yük taşımacılığı 2018 yılında 3,8 
milyon tona ulaştı. İç hatlarda taşınan yük 
miktarı bu dönemde beş katına çıkarken, 
dış hatlarda taşınan yük miktarı 0,7 mil-
yon tondan 2,9 milyon tona yükseldi.

DEMİryOLu TAŞıMACıLıĞı
Demiryolu taşımacılığının önemine 
dikkat çekilmesine ve Türkiye’nin son 
yıllardaki yüksek hızlı tren yatırım-
larına rağmen, demiryolu yük taşı-
macılığında kayda değer bir ilerleme 
sağlanamadı. Çoğunlukla yurtiçi yük 
taşımacılığında tercih edilen demir-
yollarında taşınan toplam yük miktarı 
2002 yılındaki 15,9 milyon tondan 2017 
yılında 28,6 milyon ton seviyesine çıktı. 

TAŞıMACıLıK SEKTörü DuruM AnALİzİ
Küresel ticaret ve ekonomik büyümeye 
yüksek derecede bağlı olan taşımacılık 
ve lojistik sektörü, son yıllardaki zorlu 
koşulları başarılı bir şekilde geride 
bıraktı. Dünya ekonomisindeki kırılgan 
toparlanma eğiliminin yanında, jeopo-
litik belirsizlikler, ticarette korumacı 
eğilimler ve finansal piyasalardaki 
çalkantı geride kalan dönemde olduğu 
gibi, önümüzdeki yıllarda da sektörün 
görünümü açısından belirleyici olacak. 
2019 yılında dünya ekonomisinin ve 
ticaret hacminin daha yavaş büyüyeceği 
beklentisi taşımacılık ve lojistik sektö-
ründe de talebin çok güçlü olmayabile-
ceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, 
geçtiğimiz yıllarda döviz kurlarında 
ve petrol fiyatlarında yaşanan dalga-
lanma sektörün finansman ve işletme 
giderleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu 
durum mevcut küresel belirsizlikler 
içerisinde önümüzdeki dönemde de 
devam edebilir. Bununla birlikte sektör, 
yenilikçi teknolojiler sayesinde iş süreç-
lerini iyileştirirken verimlilik artışları 
ve maliyet avantajları elde edebiliyor. 
Bu eğilimlerin önümüzdeki yıllarda 
da devam edeceği beklenirken, uzun 
vadede sektörün gelişime açık olduğu 
düşünülüyor. Ayrıca sektördeki birçok 
oyuncunun yabancı para cinsinden 
gelir elde edebiliyor oluşu, sektörün 
finansal piyasalardaki oynaklığa karşı 
direncini artırıyor. Bu nedenlerden 
dolayı sektörün kısa vadede dünya 
ticaretine yönelik belirsizlikleri yönete-
bileceği ve orta vadede coğrafi konumu 
ve ekonominin dış ticaretteki esnekliği 
ile görünümünün açık aldığı değerlen-
diriliyor. Ancak uzun vadede küresel 
rekabetten geri kalmamak için dijital 
teknolojilerdeki gelişmelerle uyumlu 
olarak dönüşümünü mutlaka gerçek-
leştirmesi gerektiği düşünülüyor.
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güçlü yönler 
• Coğrafi konumu itibarı ile kara, deniz, 
hava ve demiryollarının entegre biçimde 
kullanılabilecek olması, • Karayolu ağının 
geniş ve araç sayısının yeterli olması.  
Havayollarına yapılan yatırımlarla altyapı 
açısından ciddi bir büyüklüğe ulaşılmış 
olması • Limanlar ile demiryolları arasında 
bağlantının bulunması • Ağır sanayi mer-
kezlerinin çoğunu içine alan bir demiryolu 
ağının olması • Limanların bölgesel konu-
mu itibariyle önemi ve transit taşımacılığa 
uygun olması • Denizyolu taşımacılığında 
filonun genç olması

fırsatlar 
• Dijital teknolojilerdeki gelişmeler • 
Bölgedeki ülkelerin yeniden inşasında 
ihtiyaç olacak hizmetler • Dünya ticaret 
hacminin gelişmekte olan doğu ülkelerine 
kayması • Havacılık sektöründeki geniş 
ağ • Karayolu taşımacılığındaki deneyim • 
E-ticaret uygulamalarının ortaya koyduğu 
yeni ve büyüyen iş alanı

zayıf yönler 
• Demiryolu alt yapısının yetersizliği • 
Karayolu taşımacılığında fiyat odaklı 
rekabetin firmaları olumsuz etkilemesi • 
Bilgi teknolojilerinin kullanımının yetersiz 
olması • Yatırım ve işletme maliyetlerinin 

yüksek olması • Uzun vadeli finansmana 
erişimdeki engeller • Plansız şehirleşme 
ve lojistik birimlerin kent içinde plansız 
dağılımı • Uzun bürokratik süreçler

Tehditler zayıf yönler 
• Demiryolu alt yapısının yetersizliği • 
Karayolu taşımacılığında fiyat odaklı 
rekabetin firmaları olumsuz etkilemesi • 
Bilgi teknolojilerinin kullanımının yetersiz 
olması • Yatırım ve işletme maliyetlerinin 
yüksek olması • Uzun vadeli finansmana 
erişimdeki engeller • Plansız şehirleşme ve 
lojistik birimlerin kent içinde plansız dağı-
lımı • Uzun bürokratik süreçler • Karbon 
salınımının her geçen gün artarak devam 
etmesi ve çevre kirliliğini tetiklemesi • 
Yurtiçi taşımacılıkta karayolu taşımacılı-
ğının ağırlıkta olması ve diğer modların 
birer alternatif sunamıyor olması • AB ile 
zayıflayan ilişkiler • Dünyada ticaret ve 
taşımacılık hizmetlerine yönelik korumacı 
politikalar • Pazardaki yabancı firmaların 
rekabet üstünlüğünün bulunması • Akar-
yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve fiyat 
müdahaleleri
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DEĞİŞİM LOJİSTİK İLE OLACAK 
“Değişim Başlıyor” ana temasıyla hazırlanan 2020-2022 yıllarını kapsayacak Yeni 
Ekonomi Programı’nda lojistik sektörü önemli yer tutacak. Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, Lojistik Master Plan ile ihracat ve sanayi alanındaki hedeflere bü-
yük destek sağlayacaklarını söyledi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, “Değişim Başlıyor” ana 
temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi 

Programı’nı (2020-2022) (YEP) bakanlıkta 
düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 
YEP’de Lojistik Master Planı önemli 
yer tutuyor. İhracat odaklı bir büyüme 
modeli uygulayan ülkemizde lojistik 
sektörünün güçlenmesi Türkiye ekono-
misine büyük katkı sağlayacak. 

LOJİSTİK önCELİKLİ 
SEKTörLEr ArASınDA
Yeni Ekonomik Programı’nın Temel 
Hedefler bölümünde “Kamu yatırımla-
rında, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 
öncelikli imalat sanayi sektörlerine 

ve bu sektörlere yönelik beşeri ve 
fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, 
dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik 
ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, 
turizm ve savunma sanayi alanlarına 
öncelik verilecektir” denildi.  
Lojistik merkezlerin kurulumu ve 
işletilmesine ilişkin usul ve esaslar 
ile lojistik merkezlere dair politika ve 
strateji için mevzuat düzenleneceği 
belirtilirken, Türkiye Lojistik Master 
Planı’nın hayata geçirileceği de yer 
aldı.  

“yıLı CArİ fAzLA vErErEK 
KApATACAĞız”
Bakan Albayrak, “Büyüme hedefimiz 

ve ekonomideki toparlanmanın 
sonucu olarak talepteki değişimle 
birlikte cari dengede açık vereceği-
mizi önümüzdeki süreçte biliyoruz 
ama bu açığı dış finansman ihtiyacını 
makul düzeyde kalmasını sağlayacak 
bir seviyede tutacağız” dedi. Bu çer-
çevede 2020 yılı için cari açıkta milli 
gelire oranla yüzde 1,2’lik bir seviye 
hedeflediklerini aktaran Albayrak, 
“Bunu 2021’de 0,8’e ve 2022’de bu 
yapısal yapısal dönüşümlerle sıfıra 
indirmek için çalışacağız” dedi.
 
“İHrACAT DESTEKLErİnİ 
ArTırACAĞız”
Albayrak, dış ticarette sağlanan deği-

EKONOMİ
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şim ve dönüşümün, cari açıkta sağlanan 
ve sürdürülecek kazanımların temelini 
oluşturduğunu söyledi. Lüks tüketim 
mallarının ithalatına yönelik tedbirle-
rin 2020’de devam edeceğini, ithal ara 
malların üretimine yönelik çalışmala-
rın yoğun şekilde süreceğini anlatan 
Albayrak, İVME Paketi ile başlatılan 
ihracatı ve yerlileştirmeyi destekleyen 
ölçülü ve sektör odaklı kredi politika-
sının 2020’de çok daha genişleyerek 
ve artarak devam edeceğini bildirdi. 
Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından açıklanan Sanayi Strateji 
Belgesi’nin bu alanda önemli bir görev 
ifa edeceğini aktardı.
 
LOJİSTİK MASTEr pLAnı İLE
HEDEfLErE uLAŞACAĞız 
Tüm yatırım ve teşvik uygulamaların-
da cari denge öncelikli uygulamaları 
artırarak devam ettireceklerini belir-
ten Albayrak, Lojistik Master Plan ile 
ihracat ve sanayi alanındaki hedeflere 
büyük destek sağlayacaklarını aktardı. 
Albayrak, bu alanda oldukça kapsamlı 
bir politika ve tedbir setini detaylı şekil-
de çalıştıklarını kaydetti.
 
yıLLıK yüzDE 5 büyüME DEvAM EDECEK
Tüm alanlardaki hedeflerle uyumlu, 
kazanımları riske atmayacak büyüme 
planlamasını da tamamladıklarını 
vurgulayan Albayrak, şunları söyledi: 
“Büyümede geçtiğimiz sene YEP çer-
çevesinde koyduğumuz yüzde 2,3’lük 
hedefin biraz uzağında kalacağız. Özel-
likle ikinci çeyrekle birlikte yaşanan, 
tekrar seçimle ötelenen ekonomideki 
bir çeyreklik kaymanın büyümeye 
etkisini bu yıl görmüş olduk. Yüzde 

2,3’lük hedefin altında kalmanın baz 
etkisini de dikkate alarak 2020 yılını 
bir önceki yıldaki yüzde 3,5’lik rakamı 
güncelleyerek yüzde 5 büyümeyle baş-
layıp program boyunca, ülkemiz için 
sürdürülebilir ve doğal oran olan yıllık 
yüzde 5’lik büyümeyi devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. Nitekim öncü veriler 
özellikle üçüncü çeyrekle birlikte 
ekonomik aktivitedeki toparlanmayla 
iş gücüne katılım ve istihdam oran-
larında iyileşme sinyallerini vermeye 
başladı. 2020 yılında bunu daha da ile-
riye taşıyacağız. Başta enflasyon olmak 
üzere hedeflerimizde yakaladığımız 
başarı, faizlerde ve risk primimizde 
düşüşü beraberinde getirdi ve 2020 
yılında bu düşüş güçlenerek devam 
edecek.”
Yılın ikinci yarısından itibaren kapasi-

te artırıcı yatırımların başlamasının, 
düşen faizlerle birlikte görülmeye 
başladığını belirten Albayrak, yapılan 
çalışmaların sadece bu sürecin başlı 
başına yüzde 4’lük bir büyümeyi doğal 
seyrinde sağlayacağını gösterdiğini 
söyledi.
Albayrak, proje bazlı yatırım teşvik 
sistemi başta olmak üzere Ar-Ge, 
yenilikçilik ve teknolojik dönüşümle 
yüksek katma değerli ürünlerin üre-
timine ekstra destek vereceklerinin 
altını çizerek, “11. Kalkınma Planı’nda 
yer alan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, 
makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, 
elektronik ve raylı sistem araçları ola-
rak belirlenen imalat sanayi sektörleri, 
yeni ekonomik programın ruhunda 
da öncelikli alanımız olacak.” ifadesini 
kullandı.
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AvrupA’nın TEDArİK zİnCİrİ LİDErİ 
göKŞEn TörE SAnCAK OLDu 
Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Gökşen Töre 
Sancak, Avrupa çapında 12 bin üretim ve tedarik zinciri profesyonellerinin oyuyla, 
Avrupa Tedarik Zinciri Liderlik Ödülü’nün sahibi oldu. 
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Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford 
Otosan, Avrupa’ya da liderlik edi-
yor. Avrupa’nın en prestijli ödül-

lerinden olan ve dünyanın en büyük 
global oyuncularının Tedarik Zinciri 
Direktörlerinin yarıştığı Avrupa Tedarik 
Zinciri Liderlik Ödülleri’nin kazananı 
Ford Otosan Malzeme Planlama ve 
Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Gök-
şen Töre Sancak oldu. Sancak, ödülü 
Avrupa çapında 12 bin üretim ve tedarik 
zinciri profesyonelinin oyuyla elde etti. 
Sancak, Ford Otosan’ın tedarik zinciri 
vizyonu ve stratejisinin Avrupa’ya 
liderlik etmesinin ülkemiz için de çok 
önemli olduğunu belirterek, “23 yıllık 
otomotiv ve tedarik zinciri birikimimin 
Avrupa çapında tanınması da ayrıca 
mutluluk ve gurur verici” diyor. 
Dış ticaret konusunda uzmanlığı ile; 6 
milyar dolarlık ihracat yapan ve üst üste 
4 yıldır Türkiye’nin, 8 yıldır da otomotiv 
sektörünün ihracat şampiyonu olan 
Ford Otosan, 37 ülkeden ithalat yapar-
ken 94 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 
Ford Otosan bu operasyonlarında 600’ü 
yerli, 400’ü uluslararası olmak üzere 
toplam bin tedarikçiyle çalışıyor. Bu 
kesintisiz ve sorunsuz bir tedarik zinciri 
yönetimi gerektiriyor. Ford Otosan, 
sürdürdüğü tedarik zinciri yönetimi ve 
dijital tedarik zinciri yönetimi konu-
sundaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. 

yEnİ HEDEf DİJİTAL ŞAMpİyOnLuK
Avrupa Tedarik Zinciri Liderlik 
Ödülü’nü alan Ford Otosan Malzeme 
Planlama ve Lojistik Genel Müdür 
Yardımcısı Gökşen Töre Sancak ile 
özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Sancak, 
Ford Otosan’ın mevcut tedarik zinciri 
yönetimini en iyi, en etkin ve en esnek 
şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor. 
Sancak, aynı zamanda dijital dönüşüme 
de liderlik etmek için gerçekleştirilen 
projelerin bu ödülün kendilerine veril-
mesinde önemli rol oynadığını akta-
rıyor. “Bizim fark yarattığımız nokta 
da burası oldu” diyen Sancak, bundan 
sonraki hedeflerin dijital şampiyonluk 
olduğunu kaydediyor.

TürKİyE’DEn öDüLü ALAn 
İLK İSİM OLDu
Avrupa Tedarik Zinciri Liderlik Ödülü, 
üretim alanında 6 yıldır, tedarik zinciri 

alanında ise 2017 yılından beri verili-
yor. Sancak, ödülü Türkiye’den alan ilk 
yönetici olmanın ayrı bir gurur kaynağı 
olduğunu belirterek, “Türkiye’deki şir-
ketlerimizin ve bu şirketleri özveri ile 
çalışarak geleceğe taşıyan yöneticilerin 
küresel yapıda tanınırlığının artmasını 
önemsiyorum” diyor. Ödülle ilgili duy-
gularını da aktaran Sancak, “Sürekli 
iyileştirme yaklaşımıyla tedarik zinciri 
ekosistemi oluşturmak, bunu sür-
dürmek bitmeyen bir yolculuk ve bu 
yolculukta öncelikle ekibimin ve tüm 
paydaşların desteğini almak büyük bir 
mutluluk benim için.  Ayrıca 23 yıllık 
otomotiv ve tedarik zinciri birikimi-
min Avrupa çapında tanınması da 
ayrıca mutluluk ve gurur verici. Her 
zaman ortak başarılardan gurur duyan, 
yaratıcılığı yüksek bir takım oluştur-
mayı ve bu takımı motive ederek ilham 
vermeyi amaç edindim. Bu başarıyı 
benimle birlikte paylaşan 1185 kişilik 
MP&L (Malzeme Planlama ve Lojistik) 
ekibim var. Otomotiv endüstrisi ve 
tedarik zincirinde kadın çalışanlar için 
önemli bir örnek teşkil etmiş olmaktan 
dolayı onur duyduğumu dile getirmek 
isterim” diye konuşuyor. 

TürKİyE’yE LİDErLİK yApTıK
Sancak, 23 yıldır Ford Otosan’da çalış-

tığını, Malzeme Planlama ve Lojistik 
Genel Müdürlüğü Yardımcılığı bölü-
mü kurulunca bu bölümde çalışmaya 
başladığını söylüyor. “Dolayısıyla hem 
satın alma hem de Tedarik Zinciri 
Yönetimini ve son 23 yıllık gelişimini 
de biliyorum” diyen Sancak, devreye 
aldıkları projelere Türkiye’ye lider-
lik yaptıklarını ifade ediyor. Sancak, 
bugün yaygın olarak kullanılan milk 
run sistemini yine Avrupa’dan blok 
trenle Türkiye’ye malzeme getirmeyi 
ilk devreye alan şirket olduklarını 
hatırlatıyor.

fOrD OTOSAn KOMİTEyİ yEnİLİKçİ 
uyguLAMALArıyLA ETKİLEDİ 
Sancak, ödülün alınmasında etkili 
olan noktalarla ilgili açıklamalarda 
bulundu. “Tedarik zinciri siparişten 
teslimata kadar tüm süreci kapsayan, 
müşteriler, imalatçılar, üretim tesisleri 
ve lojistik hizmet sağlayacı firmala-
rın yer aldığı ve birbirleri ile yoğun 
iletişimde bulundukları büyük bir 
ekosistemdir” diyen Sancak, bu eko-
sistemdeki tüm paydaşların bir saatin 
dişlileri gibi senkronize çalışmasının 
başarıyı sağladığını söylüyor. Sancak, 
“Ford Otosan MPL olarak yenilikçi 
çözümlerimiz, verimli süreçlerimiz ve 
gerçekleştirdiğimiz projelerle şimdiye 
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ROpÖRTAj

kadar çok önemli başarılara imza attık. 
Gündemimizde tedarik zincirinin dijital 
dönüşümü çok önemli bir yer tutuyor. 
Hayata geçirmekte olduğumuz projeleri-
miz ile dijital şampiyon olma hedefimiz 
var. Bu ödül için tedarik zinciri ekosis-
teminin dönüşümünün sağlanmasında 
gösterilen vizyoner yaklaşım ve vizyona 
giden yolda hayata geçirdiğimiz “RFID 
ile Gerçek Zamanlı Stok Yönetimi”, “Ya-
pay Zeka tabanlı İleri Üretim Planlama”, 
“Akıllı Tedarik Zinciri” gibi dönüşüm 
projelerinin katkısı muhakkak oldu. 
Tüm bunların ötesinde her zaman ortak 
başarılardan gurur duyan, yaratıcılığı 
yüksek ve motive bir takımla çalışmamın 
ise başarının anahtarı olduğunu düşünü-
yorum” diyor. 

vİzyOnuMuz En üTSTE yEr ALMAK
Ford Otosan’ın tedarik zinciri yaklaşı-
mını ve çözümlerinizi anlatan Sancak, 
mevcut uygulama ve çözümlerin büyük 
bir tecrübe sonucu ortaya çıktığını ha-
tırlattıktan sonra, “Ford Otosan Tedarik 
Zinciri olarak, biz 40 farklı ülkeden 
yaklaşık 1000 tedarikçi ağı ile çalışıyoruz. 
Fabrikalarımıza bin tır günlük olarak 
giriş yapıyor. 6 milyar dolarlık ihracat 
hacmini yönetiyoruz” diyor. 
Tedarik zincirinin ürünün yaşam dön-
güsünü de kapsayan, siparişten teslimata 
kadar olan tüm süreçleri ve paydaşları 
içeren büyük bir ekosistem olduğunu 
kaydeden Sancak; planlama, proje ve 
kapasite yönetimi, lojistik, tedarikçi 

ilişkileri, dış ticaret gibi disiplinleri 
bir araya getiren hammadeden, aracın 
üretimine kadar ve sonrasında aracın 
müşteriye ulaşmasına kadar tüm bu 
kompleks sistemi değer zinciri olarak 
ele aldıklarını söylüyor. 

MüŞTErİ bEKLEnTİLErİnİn 
öTESİnDE HİzMET SunuyOruz
Sancak, tedarik zinciri süreçlerini 
şöyle anlatıyor: “MPL olarak yürüt-
tüğümüz tüm faaliyetlerimizde ve 
projemizde müşteri odaklı, verimli, 
etkin, esnek süreç ve çözümlerimiz ile 
müşterilerimizin beklentisini karşı-
layıp hatta ötesine geçmek ve bunu 
sağlarken kalite ve maliyet odaklı 
yaklaşım sergilemek ve bunu destek-
leyecekaltyapıyı oluşturmak hedefi ile 
çalışıyoruz.
Tedarikçilerimizin eğitiminden, 
sahada düzenli denetlenmesine kadar 
pek çok konuda faaliyet göstermekte 
ve tedarikçilerimizin sürdürülebilir 
bir şekilde geliştirilmesine direkt 
katkı sağlıyoruz. Tedarikçi seçimi 
ve geliştirme konusunda referans 
aldığımız Global MMOG/LE (Mate-
rial Management Operations Gui-
deline- Logistic Evaluation) AIAG 
ve Odette’in OEM’ler ile birlikte 
hazırladığı bir lojistik değerlendirme 
aracıdır. Ford Otosan, MMOG/LE’nin 
tedarikçi eğitimleri, saha denetimleri, 
uygulamaları ve Türkiye’de MMOG/
LE’nin yaygınlaştırılması konusunda 

liderlik ediyor. MMOG/LE standar-
dının güncellenmesi ve geliştirilmesi 
konusunda Odette ile direkt çalışan 
Türkiye’deki tek otomotiv firmasıdır. 
Bu konudaki çalışmaları ve uzmanlığı 
nedeniyle Odette tarafından 2017 
yılında ödüllendirilmiş, 2018 yılında 
Odette tarafından Türkiye’de onaylı 
tek eğitim kurumu olarak ilan edil-
miştir. Amacımız tedarikçi seçimi ve 
belgelendirme denetimlerinde bas-
vurdugumuz MMOG/LE‘nin lojistik 
hizmeti aldığımız tüm partnerlerimiz 
de uygulanması ve yaygınlaştırılma-
sıdır.”

fOrD OTOSAn DİJİTAL TEDArİK 
zİnCİrİnE DE önCüLüK EDİyOr
Endüstri 4.0 ile birlikte tedarik 
zinciri de dijitalleşiyor. Uluslararası 
tedarik zincirinde öncü olan Ford  
Otosan; entegre planlama süreçle-
rinden başlayıp, tedarikçiden, akıllı 
ambar yönetimine kadar uzanan, 
otonom süreçleri ve verimli yedek 
parça yönetimini içeren, veri analitiği 
ile desteklenen bir ‘Dijital Tedarik 
Zinciri’ne sahip olmak için çalışıyor. 
Sancak bu noktada yaptıkları çalış-
maları şöyle anlatıyor:  “Tüm tedarik 
zinciri içerisinde müşteriden, teda-
rikçiye olan süreçlerde görünürlük 
seviyemizi geliştirmek için yeni pro-
jeleri devreye alacağız. Otomasyon 
seviyemizi, hem fiziksel akışta hem 
de sistemsel akışta geliştireceğiz. 
Birbirleri ile ardışık iletişimde bulu-
nan süreç ve sistemleri, eş zamanlı 
şekilde birbiriyle entegre edeceğiz. 
Tüm planlama döngülerimizi kısa 
döngülere ve mümkün olduğunca 
anlık planlama döngülerine ulaşma-
sına hedefliyoruz.”

DİJİTALLEŞME İçİn 
5 STrATEJİ bELİrLEnDİ
Bu hedeflerin yanı sıra; Endüstri 4.0 
ile birlikte tedarik zincirimizde belli 
başlı alanlarda önemli değişimlere 
imza attıklarını aktaran Sancak, “Di-
jital teknolojileri tedarik zincirimize 
adapte edebilmek ve ‘Dijital Tedarik 
Zinciri’ olmak yolunda; birbirine 
bağlı tedarik zincirinden tedarik 
zincirinde dijitalleşme ve büyük veri 
kullanımına uzanan 5 ana başlıktan 
oluşan bir strateji belirledik. Bu ana 
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Avrupa Tedarik zinciri Liderlik ödülleri, Mark Allen Medya grubu’nun düzenlediği ‘European 
Manufacturing Strategies’ ve ‘Management Strategies’ zirveleri kapsamında veriliyor. Mark 

Allen Medya grubu ise sektör lideri dergiler, kitaplar, etkinlikler, sergiler ve içerik sunan 
prestijli bir İngiltere merkezli medya şirketi. Liderlik ödülü bu yıl altıncı kez verildi, Avrupa 
Tedarik zinciri zirvesi ise uzun yıllardır gelenekselleşmiş ve tüm sektörlerde saygı duyulan 
prestijli bir organizasyon olarak biliniyor. bu yıl 15. kez berlin’de gerçekleştiriliyor. Adaylar 

öncelikle iç komite tarafından  değerlendiriliyor ve finalist adaylar belirleniyor. Kazanan 
ise tüm Avrupa çapında üretim ve tedarik zinciri profesyonellerinin katıldığı bir oylama ile 
belirleniyor. bu yılki finalde nestle global Tedarik zinciri Direktörü ve Daimler’in Tedarik 

zinciri Direktörü vardı. 12 bin kişi oy kullandı ve kazanan ford Otosan Malzeme planlama ve 
Lojistik genel Müdür yardımcısı gökşen Töre Sancak oldu. 

başlıklar altında, RF-ID (Radyo Frekansı 
ile Tanımlama) ile envanter ve sevkiyat 
yönetimi, ‘Cloud - Bulut’ teknolojisi 
kullanarak tedarikçi entegrasyonu, veri 
analitiği kullanarak malzeme hare-
ketleri analizleri, üretim ve sevkiyat 
bilgilerine anlık erişim sağlayan ve 
dinamik üretim planlaması yapan akıllı 
üretim planlama modülü, tedarikçiler-
den üretime sırasına uygun malzeme 
akışına odaklanan ‘0-stok’ çalışması gibi 
projelere de başladık” diyerek gelecekte 
nasıl bir tedarik zinciri kurgulayacakla-
rını açıklıyor. 

TEDArİK zİnCİrİ bAŞArının 
AnAHTArıDır
Tedarik Zinciri Yönetiminin en zor kısmı 
nedir sorumuza Sancak şöyle cevap 
veriyor: “Müşteri beklentileri çok farklı ve 
komplekstir ve oluşan ihtiyaçları doğru 
tahmin etmek gerekir. Tedarikçilerin 
kapasitesini doğru yönetebilmek en 
önemli noktadır. Bunu yaparken esneklik 
ve hız gerekir. Tabi bunları yaparken de 
maliyeti yükseltmeyeceksiniz ve kaliteyi 
de maksimum düzeyde tutacaksınız. Te-
darik Zinciri yönetimi siparişten teslimata 
kadar olan süreci saatin dişlisi gibi bir 
biriyle senkronize çalıştırabilin bir süreç. 
Dolayısıyla bizim gibi sanayi şirketleri 
için başarının altında yatan en önemli 
faktör. Çünkü sistemin içerisinde global 
bir süreç var. Dünyanın herhangi bir 
yerinde gelişen bir olaydan etkilenebiliyo-
ruz. Dolayısıyla Tedarik Zinciri Yönetimi 
başarının anahtarıdır.”

bAŞTAn SOnA İzLEnEbİLİrLİK
Ford Otosan, tüm tedarik zinciri süreçle-
rini baştan sona kadar izlenebilir kılmak 
için çalışıyor. Bu sayede gerçek zamanlı 
veri tüm paydaşlarla paylaşılabilecek. 
Sancak, “Tedarik zinciri büyük bir veri 

yaratıyor. Bu verilerin anlamlı iş sonuç-
ları için kullanılabilmesi önemli, bunlar 
verimliliği artırmak ve talep tahminleme 
anlamında olabilir.  Müşteri ihtiyaçlarını 
ne kadar hızlı tahmin ederseniz o kadar 
hızlı teslimat yapılır ve maliyetler de o 
kadar düşer” diyor.

KEnDİ TEKnOLOJİSİnİ gELİŞTİrİyOr
Ford Otosan, fabrika içinde malze-
meleri insansız taşımak için AGV 
(Otomatik Yönlendirmeli Araçlar) 
geliştirme çalışmaları yapıyor. Ayrıca 
ambar operasyonlarını otomatik 
olarak yönetmek için de çalışmalar 
sürdürülüyor. Ford Otosan, RF-ID 
projesiyle, bütün bu tedarik zinciri 
ağını dijital ortamda gerçek zamanlı 
veriyi paylaşacak şekilde birbirine 
bağlamayı sağlayacak bir altyapı da 
kuracak. Ford, geleceğin teknolojisi 
Blocakchain’i tedarik zinciri içerisinde 
kullanmak için de çalışıyor. Blocakc-
hain için pilot uygulama ilk olarak 
uluslararası tedarik zinciri yönetimin-
de kullanılacak.  
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İHRACAT

İHrACATTA EyLüL Ayı rEKOru KırıLDı
Türkiye’nin ihracatı 2019 yılı eylül ayında 15 milyar 220 milyon dolara ulaşırken, bu 
rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret 

verilerini, TİM’in açık iletişim platfor-
mu niteliğindeki bölgesel meclislerinin 
beşincisi olan “TİM Akdeniz Meclisi’ni 
düzenlediği Mersin’de açıkladı.  Eylül 
ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne 
(GTS) göre 15 milyar 220 milyon dolar 
oldu. Yılın ilk 9 ayında ise ihracat yüzde 
2,56 artış ile 132,5 milyar dolara, son 12 
aylık ihracatta 180,2 milyar dolara ulaştı. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ih-
racat rakamlarına ilişkin şu değerlendirme-
lerde bulundu: “2018 yılında net ihracatın 
büyümeye katkısı 4,2 puandı, 2019 yılı bi-
rinci çeyreğinde 12,1 puan, ikinci çeyreğinde 
de 7,4 puan oldu. Eylül ayı verilerimiz de 
bu dinamizmi net şekilde yansıtıyor. Geçen 

senenin baz etkisini dikkate aldığımızda, 
bu sene hem geçen seneyi yakalayıp 
hem onun üzerinde çıkmamız önemli. 
UNCTAD verilerine göre, 2019’un ilk 6 
ayında dünyadaki emtia fiyatları yüzde 
5,7 düştü. Bizim de ihraç fiyatlarımıza 
baktığımız zaman, Ağustos dahil TÜİK 
verilerine göre, miktar bazında ihracatı-
mız yüzde 19,8 artmışken değer bazında 
yüzde 2,6 artmış.”Bakan Pekcan, “9 aylık 
ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir 
gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultu-
sunda, geçen sene yılın ilk 9 ayında 52,5 
milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 
yüzde 59,2 düşüşle 21,4 milyar dolara 
düştü. 9 ayda ihracatımızın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 86,1. Böylelikle dış 
ticaret açığımız, 31,1 milyar dolar azaldı, 

ülkenin dış finansman ihtiyacına 31,1 
milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış 
olduk.” ifadelerini kullandı.

EyLüL’DE 1.392 fİrMA 
İHrACATA bAŞLADı 
Eylül ayı ihracatına ilişkin detaylara 
değinen TİM Başkanı şunları kay-
detti: “Öncelikle, eylül ayında 1.392 
firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dedi. 
Mersin ilimizden de 23 firmamız, ilk 
kez ihracat ailemize katıldı. Firma 
özelinde bakıldığında, eylül ayı içe-
risinde toplam 38 bin 744 firmamız 
ihracat gerçekleştirdi.”

OTOMOTİv SEKTörü LİDErLİĞİnİ 
SürDürDü
Eylül ayının lideri, 2,6 milyar dolarlık 
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ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. 
Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile 
Kimyevi Maddeler ve 1,5 milyar dolar 
ihracat ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
sektörleri takip etti. İhracatını en çok 
artıran sektörler ise yüzde 113 artışla 
278 milyon dolara ulaşan Fındık ve 
Mamulleri, yüzde 34 artışla 164 milyon 
dolara ulaşan Savunma ve Havacılık 
ile yüzde 25 artışla 305 milyon dolara 
ulaşan Çimento Cam Seramik ve Top-
rak Ürünleri oldu. Sektörlerin ihracat 
yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 
201 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği 
ihracatla Kimyevi Maddeler birinci, 191 
ülke ile Çelik ikinci, 188 ülke ile Hubu-
bat üçüncü oldu.

124 üLKEyE İHrACAT ArTTı
Eylül ayında ihracatçılar, ülkemizin 
bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalan-
dırmayı başardı. Bu ülkelerin 115’ine 
ihracat artarken 84 ülkede ise artış 
yüzde 10’un, tam 36 ülkede ise yüzde 
50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok 
ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 
1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar 
dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon 
dolar ile İtalya oldu. İlk 10 ülkenin 
ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, 
ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,3 olarak 
gerçekleşti. En büyük pazarımız olan 
Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı 
eylülde yüzde 49,4 oldu.

İSTAnbuL’un İHrACATı 
6 MİLyAr DOLAr OLDu 
İllerin ihracatına bakıldığında; eylül ayın-
da 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat 
gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 
dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli 
ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat 
çekici artışlar ise; ihracatını 4 kata yakın 
artırarak 10,2 milyon dolara ulaşan Yalova, 
2,5 kat artışla 10,9 milyon dolara ulaşan 
Kastamonu ve 2 katın üzerinde artışla 120 
milyon doları aşan Trabzon’da yaşandı. 
Yalova’nın ihracat artışında Gemi ve Yat 
sektörü etkili olurken, Kastamonu’nda 
mücevher, Trabzon’da fındık sektörlerin-
deki artış başarıyı getirdi.

175 üLKEyE TL İLE İHrACAT yApıLDı 
Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta TL kulla-
nıldı, toplam rakam bir önceki yılın eylül 
ayına göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar TL 
oldu. 6 bin 824 firma eylül ayında beyan-
namelerinde Türk Lirasını tercih etti.

9 AyLıK pArİTE KAybı 
3,5 MİLyAr DOLAr
Miktar bazında ihracatta ise eylülde yüzde 
11,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 9 
ayında yüzde 18,6 artışla 108 milyon tona 
ulaşıldı. Son olarak, eylül ayında Euro 
dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 362 
milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında 
pariteden kaynaklanan negatif etki 3,5 
milyar dolar oldu.
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aktüel

            Avrupa ‘da 30 yıllık tecrübesi ile 
SİzİnLE yOLLArDA…
AS24, Avrupa‘da yakıt ve Adblue tedariki , otoyol ödeme, KDV iadesi gibi 
hizmetleri ile lojistik şirketlerinin en önemli iş ortağı olmaya devam ediyor.

            SİzİnLE yOLLArDA; 
TOTAL grubu şirketlerinden AS24, 1988 yılından bugüne kadar Tüm Avrupa ‘da Eurodizel ve Adblue tedariği, otoyol hizmetleri, KDV 
iadesi gibi profesyonel taşımacıların en önemli ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir. 
AS24, Avrupa’nın 28 ülkesinde, 900 ‘den fazla tam otomatik 7/24 çalışan akaryakıt istasyonları ile aktif 30.000’den fazla müşteriye 
500.000 ‘den fazla AS24 kartı ve 130.000 ‘den fazla otoyol geçiş cihazı ile hizmet vermektedir. Ayrıca AS24 - Eurotrafic Kartları ile tüm 
Avrupa ‘da TOTAL ile anlaşmalı 12.000’den fazla istasyondan yararlanma ve 19 ülkede otoyol geçişlerini otomatik ödeme imkanı sağla-
maktadır.
Tüm bu hizmetlere ek olarak yol yardım hizmetleri, KDV iadesi, güvenli parklara erişim, dijital takograf veri transferi, treyler takip 
sistemi vb. sektörün ihtiyaçlarına uygun yenilikçi, yaratıcı, teknolojik çözümler ve hizmetlerle lojistik sektörünün güven duyduğu sürekli 
gelişen bir iş ortağı olmaya devam etmektedir. 

 yeni açılan istasyonlarıyla büyümeye devam ediyor …
AS24, Gürcistan’da SOCAR ile yapılan iş ortaklığı sayesinde; Türkiye Sarp sınır kapısından Batum’a, Türkgözü sınır kapısından 
Ahıska’ya, Poti limanından ve kuzeyde Rusya‘ya çıkış yönündeki Türkiye‘den Gürcistan’a yapılan tüm taşıma güzergahlarında 
yeni AS24 istasyonlarından yakıt alımlarını yapabilirler. 

Alternatif Enerjiye Doğru Adımlar…
TOTAL ve AS24, geleceğin alternatif enerjisi, daha çevreci, daha düşük maliyete 
sahip ürünlere doğru yatırımlarına devam etmektedir. TOTAL ve AS24, Fransa’da 
100 istasyon ile başlayıp 2022 yılına kadar tüm Avrupa’da 350 istasyonda GNC 
(sıkıştırılmış doğalgaz) tedariği için hızla çalışmalarını devam ettirmektedir.

HEDEf “3 X 20”
• 1990’a göre sera gazı emisyonunu %20 azaltma
• Enerji ile ilgili verimliliğin %20 iyileştirilmesi
• Yenilenebilir enerjinin %20 oranına yükseltilmesi
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     OTOyOL gEçİŞLErİ;

Hedef : Tüm Avrupa Otoyollarında Tek cihaz…
pASSango Europe 

fransa / İspanya / portekiz / belçika / Avusturya ve çok yakında Almanya
PASSango Europe cihazı ile Avrupa’nın 5 ülkesinde: Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Avusturya ve çok yakında Almanya’da 
otoyol geçişlerinizi otomatik yapabilirsiniz. Buna ek olarak PASSango Europe cihazı ile Danimarka’daki Storebalet ve İsveç’teki 
Qresund köprüsünde de geçiş için test çalışmaları hızla sürmektedir.
pASSango Europe cihazının uydu takibi özelliğinden yararlanarak ve araçlarınızın yerlerini saptayarak güzergâhlarda yapılan 
değişiklikler ile daha verimli taşımalar yapılabilmektedir.

Macaristan Otoyolları          
AS24, araçların Avrupa’daki seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla Macaristan Petrol şirketi MOL ile yapılan işbirliğini takiben, 
Macaristan otoyollarında AS24-Eurotrafic kartıyla ödeme hizmetini başlatmıştır. Lojistik şirketleri, Macaristan’da otoyol geçiş 
sistemi HU-GO web sitesine kayıt olduktan sonra MOL istasyonlarından geçiş cihazınızı teslim alabilir ve otomatik geçişlerini 
yapabilmektedir. Ayrıca Macaristan otoyollarında fiş yerine düzenlenen faturalar ile de otoyol geçişlerinde %27’lik KDV iadesi 
imkânı sağlanmaktadır. 

çek Otoyollarında yeni dönem       
Çek Cumhuriyeti’nde getirilen yeni otoyol düzenlemesine istinaden 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle yeni otoyol 
cihazları devreye girecek olup tüm eski ön ödemeli veya otomatik cihazlar servis dışı olacaktır. Yeni otoyol 
sistemine geçiş süreci ile ilgili her aşamada AS24 lojistik şirketlerine destek vermekte ve Çek otoyollarında 
yeni cihaz başvuruları için araçların kayıtlarını halen devam ettirmektedir.     

  yEnİLİKçİ çözüMLEr ;

AS24 TrEyLEr TAKİp SİSTEMİ            
TrEyLErİM nErEDE ? 

AS24 findit - Treyler Takip Sistemi ile artık “Treylerim nerede?” gibi sorular ile uğraşmaya, karmaşık kayıtlar tutmaya son veril-
di… Treylerinizi gerçek zamanlı uydu aracılığı ile bulunduğu yeri tespit etmek, uzun süre atıl kalmış treylerin tespiti, hırsızlık 
gibi kötü niyetli treylerin çekiciden ayrılması vb. uyarılar dahil olmak üzere; treylerin verimli kullanımı ve emniyetli takibini 
gerçekleştirmek sorun olmaktan çıkmıştır. AS24 web sitesinde Müşteri alanı üzerinden treyleri gerçek zamanlı takip edebilir; 
seyir ve mola zaman dilimlerini, çekici treyler arasında herhangi bir kopukluk durumunu, olası bir treyler hırsızlığı ya da yasaklı 
geçişlerle ilgili tüm uyarıları tek seferde alabilirsiniz.
AS24 ’ün yeni hizmete sunduğu findit-Treyler Takip Sistemi ’nin getirdiği kolaylıklarla treyler takip yönetimi ve kullanım analiz-
leri yardımı ile treyler lojistik operasyonlarında verimlilik arttırılmaktadır.

AS24, 30 yıldan fazla tecrübesi ile Lojistik sektörünün değişen ihtiyaçlarına yenilikçi, teknolojik, yaratıcı çözümlerle birlikte her 
zaman farklı ve yaratıcı bir yaklaşımla filoların verimliliği için önemli katkılar sağlamaktadır. 

AS24, gelecekte de aynı hedefler ve amaçlar doğrultusunda hareket ederek, lider bir kuruluş olarak kaliteli ürün, rekabetçi 
fiyat ve yaygın istasyon ağı ile lojistik sektörüne Eurodizel, Adblue, otoyol ödemeleri,  KDV iadesi ve bir çok inovatif hizmetleri 
vermeye devam edecektir.                        
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TİCARET

kUşak ve yol Girişimi 
TürK İHrACATını yüzDE 15 ArTırACAK 
DEİK, Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki konumunu 8 farklı senaryoyla ortaya 
koydu.  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan 
“Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde Konumlandırılması” başlıklı raporun sonuçları 
açıklandı Raporda, Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki konumuna ilişkin potansiyel 
ticaret stratejileri, politika senaryoları, doğrudan yabancı yatırım, lojistik ve küresel ölçekli 
fırsatlar tüm boyutlarıyla ele alındı. 

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza 
Tuna Turagay, DEİK Başkanı Nail 
Olpak, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi 

Başkanı Murat Kolbaşı, DEİK/Lojistik İş 
Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, PwC 
Ülke Başkanı Haluk Yalçın ve PwC Kamu 
Sektörü Direktörü İdil Özdoğan’ın katı-
lımıyla gerçekleştiren toplantıda, Türk iş 
dünyasının tüm paydaşlarına, Kuşak ve 
Yol Girişimi’ne dair kapsamlı bir gele-
cek öngörüsü sağlayacak çarpıcı bilgiler 
paylaşıldı.

TurAgAy: “TürKİyE, KuŞAK vE yOL 
gİrİŞİMİ’nDE KESİnLİKLE OLMALı”
Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye’nin 
Kuşak ve Yol Girişimi’nde Konumlan-
dırılması” raporunun dünya ticaretinin 
yönünü değiştiren çok önemli bir adım 
olduğunu belirtti. Dünya ticaret hac-
minin 19,7 trilyon dolar, Çin’in toplam 
ihracatının 2,5 trilyon dolar ve ithalatının 
ise 2,1 trilyon dolar olduğunu belirten 
Turagay, “Çin dünyanın en büyük ihra-
catçı ülkesi, ithalatta ise ABD’den sonra 
dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı 
konumunda. Çin’in büyüme oranlarına 
baktığımızda son 2 yıldır Çin’de de bir 
yavaşlama görüyoruz. IMF rakamlarıyla 
Çin’in 2019’da yüzde 6,1, 2020’de ise yüz-
de 5,8’e gerileyeceği ifade ediliyor. Dünya 
ticaretinde de büyüme oranlarının geliş-
me hızının azaldığını görüyoruz” dedi. 
Çin’in meşhur “Made in Chine 2025” pro-
jesi olduğundan bahseden Turagay, ABD 
ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının 
altında yatan sebebin teknoloji savaşı 
olduğunu ve ABD’nin Çin’e yaklaşık 400 
milyar dolar ticaret açığı veren bir ülke 

olduğunu söyledi. Kuşak ve Yol girişi-
minin Çin’de etki alanını geliştirmek 
ve dünyayla daha fazla entegre olmak 
amacını taşıdığını kaydeden Turagay, 
Türkiye’nin bu projenin içerisinde 
olması gerektiğini vurguladı. 

TurAgAy: “KuŞAK vE yOL İLE 
TürKİyE’yE DAHA fAzLA yATırıM 
çEKMEMİz LAzıM”
Türkiye’nin lojistik, jeostratejik ve 
jeopolitik konumu itibariyle dünyanın 
merkezinde bir ülke olduğunu dile 
getiren Turagay, “Bu proje 60’ı aşkın 
ülkede 4,4 milyar toplam dünya nüfu-
sunun yüzde 62’sini oluşturan ve gayri 
safi yurt içi hasıla olarak baktığımızda 
23 trilyon dolarlık önemli bir güç. 
Biz de ortada konumlanmış durum-
dayız. Bizim bu sistem içerisinde yer 
alabilmemiz için daha fazla yatırım çe-
kebilmemiz lazım. Bütün amacımız ve 
gayretimiz bunun için olacak. Türkiye 

çok büyük bir potansiyele sahip bir 
ülke. Bu açıdan da bu rapor, ülke-
miz ve ilgili kurumlar açısından çok 
büyük farkındalık yaratan bir rapor. 
İyi bir strateji hazırlamalıyız. BRI 
proje kapsamında toplam yatırım 1 
trilyon dolarlara ulaşıyor. Bu yatırım 
portföyünden biz de azami ölçüde 
yararlanmalıyız. Biz Ticaret Bakan-
lığı olarak bu konuya eğiliyoruz, 
bu konudaki çalışmalara yoğunla-
şıyoruz. Bakanımızın net ve kesin 
talimatı var. Lojistik Koordinasyon 
Kurulu toplantısında da bu sunumu 
diğer kamu kurumlarıyla paylaşmayı 
arzuluyoruz.” diye ifade etti.

OLpAK: “çİn’İn KuŞAK vE yOL gİrİ-
ŞİMİ, KürESEL EKOnOMİK AKıŞLArı 
yEnİDEn TAnıMLAyACAK”
Kuşak ve Yol Girişimi’nin hem hitap 
ettiği coğrafyanın genişliği hem de 
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bir ekonomik entegrasyon ile kalkınma 
projesi olması sebebiyle diğer proje-
lerden ayrıldığını ifade eden DEİK 
Başkanı Nail Olpak, “Üç karayolu ve 
bir denizyolu hattı üzerinde tasarlanan 
bu projenin her hattında, birbirinden 
farklı yatırım nedeni ve finansman 
olanakları bulunuyor. Kuşak ve Yol, aynı 
zamanda ticaretten lojistiğe kadar bir eş 
zamanlı dijitalleşme projesi. Kuzey aksı 
Avrupa’ya entegrasyon kadar, rotasın-
daki 56 ülkenin ekonomik kalkınmasını 
da hedefliyor. Enerji koridoru olarak 
adlandırılabilecek orta koridor, hem 
Avrupa-Asya arasında sağlıklı enerji 
akışını temin etmeyi hem de bölge 
ülkeleri arasındaki politik gerginlikleri 
azaltmayı amaçlıyor. Öte yandan Güney 
koridorda ise özellikle Afrika’da sadece 
altyapı yatırımları değil, yeni ekonomik 
bölgeler oluşturuluyor ve bu kanalla 
bölgedeki firmaların iş yapış şekilleri 
ile bölge ülkelerinin iş yapma kolaylığı 
geliştiriliyor. Bu nedenle Afrika paza-
rında Çin’in baskınlığı yakın zamanda 
daha da artacak ve bu pazara erişim 
için Çin’le iş birlikleri kolaylaştırıcı bir 
unsur olacak.” diye konuştu. 

OLpAK: “güzErgAH üzErİnDE TürKİyE 
gİbİ gELİŞMİŞ, KApSAMLı bİr ürETİM 
AĞı OLAn İKİnCİ bİr üLKE yOK”
Ar-Ge, üretim ve lojistik alanlarında 
yapılacak aktif çalışmalarla, Kuşak 
ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin genel 
ihracatında yüzde 15 artış elde edilebi-
leceğine dikkat çeken Olpak, “Türk ve 
Çin iş dünyası olarak birlikte heraket 
ederek, Çin üretim teknolojilerini daha 
yukarılara çıkarmak için beraber AR-GE 
çalışmaları yapmak için neyi bekliyo-
ruz? Avantajlı konumumuz ve kabiliyet-
lerimizle bir lojistik merkezi olmamız 
için nasıl çalışmalar yapabiliriz? Bu 
konuların üzerine daha fazla eğilmemiz 
gerekiyor. Almanya’nın doğusundan 
Çin’e kadar olan coğrafyada Türkiye 
gibi gelişmiş, kapsamlı bir üretim ağı 
olan ikinci bir ülke yok. Bu doğrultuda 
Çin ve Türkiye uluslararası arenada, 
kazan-kazan ilişkisine dayalı, sağlam 
ilişkiler kurarak birlikte hareket edebi-
lir. Yine DEİK olarak yürüttüğümüz 3. 
ülkelerle iş birliği çalışmaları bu süreçte 
büyük önem taşıyor. Türk özel sektörü-
müzün, Afrika başta olmak üzere, Orta 

Doğu, Körfez ve Avrasya coğrafyasın-
daki saha deneyimini, Avrupa ve Uzak 
Doğulu ortaklıklarla güçlendirerek 
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 
Almanya, Fransa, Japonya ve Macaris-
tan ile yürüttüğümüz ortak çalışmaları 
örnek verebiliriz. Dolayısıyla Türk iş 
dünyası olarak topyekün bir farkında-
lıkla, Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki tüm 
fırsatları değerlendirmeliyiz.” şeklinde 
konuştu.  

KuŞAK vE yOL gİrİŞİMİ İçİn TİCArETTE 
4 TEMEL EKSEn önE çıKıyOr
Çalışmadan çıkan bulgulara göre; 
Çin’in, kendi içindeki dönüşüm planla-
rının yanı sıra, gelişmiş pazarlara daha 
iyi erişim ve gelişmekte olan pazarları 
geliştirme ihtiyacını görmüş durumda. 
Bu nedenle Kuşak ve Yol Girişimi’nin 
ekonomik, sosyal ve politik alanları 
kapsayan, uzun döneme yayılmış bir 
proje olduğu ifade edilirken, ticaretin 
geliştirilmesi kapsamında 4 temel 
eksen ortaya koyuluyor. 
Ulaşım, enerji, telekom ve özel ekono-
mik bölgeler olarak temellendirilen 4 
ana eksende, Kuşak ve Yol güzergahın-
da dünyanın yüzde 62’sini oluşturan 
4.4 milyarlık nüfus, 23 trilyon dolarlık 
GSMH ile 3 trilyon dolarlık ticaret 
hacmi öne çıkıyor. 

TürKİyE İçİn EKOnOMİK pOLİTİKA 
fırSATLArınDA 5 fArKLı SEnAryO 
STrATEJİSİ 
Kuşak ve Yol Girişimi’nin alternatif 
uluslararası ekonomik politika fırsat-
larından Türkiye’nin en üst düzeyde 
yararlanabilmesi için 5 farklı senaryo 
ile strateji sunan bölüm ise çalışmanın 
en dikkat çeken bölümü olarak göze 

çarpıyor.
‘Türkiye’nin Çin Yatırımı Açısından 
Çekiciliğinin Artırılması’, ‘Türkiye’nin 
Çin ile Beraber Üretmesi ve Teknoloji 
Geliştirmesi’, ‘Türkiye’nin Öncelikli 
Olarak Bir Lojistik Merkezi Haline 
Gelmesi’, ‘Çin ile Birlikte Başka Pazar-
lara Öncelik Verilmesi ve Girilmesi’ 
ile ‘Kuşak ve Yol Yoluyla Genişleyen 
Ticarete Öncelik Verilmesi’ başlıkları 
altında sunulan yaklaşımlar, Türk iş 
dünyasına yeni ufuklar açacak önemli 
yaklaşımlar getiriyor. 

yüKSEK TEKnOLOJİLİ ürETİM pOLİTİ-
KASı TürKİyE’nİn yATırıM CAzİbESİnİ 
ArTırACAK
Olgunlaşan Çin pazarından çıkma-
ya eğilimli orta ve düşük teknolojili 
üretim sektörleri üzerine detaylı 
analiz ve fizibilite çalışmalarının 
yapılması önerilen 1. Senaryo kap-
samında, Türkiye’nin kısa vadeli 
sanayi stratejisine uygun olarak, Özel 
Ekonomik Bölgeler Master Planı’nda 
ilgili sektörlere özel bir odak geliştiril-
mesi öngörülüyor. Çalışmada, Çin’in 
orta ve düşük teknoloji sektörlerinin 
Türkiye’ye çekilmesi, artan ticari 
entegrasyon sonrasında ise yüksek 
teknolojili sektörlerde de yatırım 
çekilmesini sağlayabilecek ve Çin’in 
Küresel Değer Zincirlerine entegras-
yonun kolaylaşacağı ifade ediliyor. 
Girişimlerin haritalandırılması ve 
insan kaynağının inşa edilmesinin 
önceliklendirilmesi de ayrıca vurgula-
nıyor. Bu haritalandırmanın ardından; 
küme oluşturma çabaları/hizmetleri 
ile kümelerin içindeki ve çevresindeki 
finansman şekillendirilmesinin doğru 
olacağı belirtiliyor. 

nail Olpak
rıza Tuna 
Turagay
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KuŞAK vE yOL gİrİŞİMİ İçİn EKOnOMİK 
DİpLOMASİ yAKLAŞıMı 
Türkiye’nin, Çin ile birlikte üretmesi ve 
teknoloji geliştirmesine odaklanan 2. Se-
naryoda ise, endüstriyel becerileri ve tec-
rübesi ile Türkiye’nin doğrudan yabancı 
yatırım için ideal bir aday olarak öne 
çıktığı düşünülüyor. Türkiye ekonomik 
yeteneklerine ek olarak, Doğu Avrupa, 
Kuzey Afrika ve Orta Asya’yı birbirine 
bağlayan üçgenin merkezinde bulunuyor. 
Bu projeksiyonla birlikte Türk sanayisi-
nin Kuşak ve Yol ülkelerine yetkinliğini 
ve deneyimlerini aktarması için iyi tasar-
lanmış tanıtım ve ekonomik diplomasi 
ajandası hazırlanması gerekiyor. 
Türk demiryollarının gelişme planları-
na uygun olarak, Çin’deki olgunlaşan 
pazarlardaki faaliyetlerini azaltmak ve 
yurtdışındaki faaliyetlerini arttırmak 
isteyen CRRC gibi Çinli tren üreticileri 
ile ortaklık kurulması öneriliyor. Bu 
ortaklık sayesinde, Türk tedarikçilerinin 
dünyanın en büyük tren üretim ağların-
dan birine eklenmesiyle, CRRC’nin varlık 
gösterdiği Doğu Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika gibi pazarlarda Türk endüstrisinin 
etkinliğinin artırılması hedefleniyor. 

TürKİyE, çİn’İn AvrupA İLE bAĞLAnMA 
çAbALArınDA KEnDİnİ bİr Köprü OLA-
rAK KOnuMLAnDırMALı
Türkiye’nin lojistik merkez olması ko-
nusunda yeni bir bakış açısı geliştiren 3. 
Senaryoda, Türkiye’nin güçlü kültürel ve 
diplomatik bağlantılarının olduğu Orta 
Asya ve Kafkaslar gibi bölgelerde çok 
taraflı iş birliği faaliyetlerini artırmasının 
önemine değiniliyor. Mersin ve İsken-
derun gibi yüksek kapasiteli Akdeniz 
limanlarının, Deniz İpek Yolu planlarının 
bir parçası haline getirilmesi önerilirken, 
Türkiye’nin Çin ile AB arasında kendisini 
lojistik bir köprü olarak konumlaması 
gerektiğinin altı çiziliyor. 
Kuşak ve Yol Girişimi’nin Avrupa ayağını 
oluşturan 16+1İinisiyatifi’ne katılmak 
ve bu platformda aktif bir rol oynamak 
için diplomatik ilişkiler kurulması da 
bir diğer önemli adım olarak görülüyor. 
Türkiye’nin, Çin ile birlikte bölgedeki 
ulaşım altyapısı projelerinin entegrasyo-
nunu ve koordinasyonunu sağlaması için 
bölgedeki ticaret akışlarının etkinliğini 
artırmak amacıyla özellikle Kafkaslarda 

ve Orta Asya’da 16+1 İnisiyatifi’ne 
benzeyen bir yapı kurabileceğinden 
söz ediliyor. 
Lojistik açısından çok geni bir pencere 
açan çalışmada, İntermodal bağlantı-
yı sağlayacak şekilde entegre altyapı 
planlama yaklaşımı belirlenmesi ve 
uygulanmasının önemi vurgulanıyor. 
Dolayısıyla Türk gümrük kontrol 
noktalarının küresel en iyi uygulama 
örnekleriyle optimize edilmesi gerek-
liliğine dikkat çekilirken, gümrük ve 
sınırların dijitalleşmesi ve tek pencere 
sisteminin entegrasyonuyle destek-
lenmesi isteniyor. Gümrük kontrol 
noktalarında Blockchain gibi kolay-
laştırıcı teknolojinin kullanımının da 
hızlandırılması öne çıkan maddeler 
arasında yer alıyor. 
Çalışmadan çıkan bir diiğer önemli 
bulgu ise e-ticaretin artmasıyla hava 
kargoculuğuna olan talebin yüksel-
mesi olarak göze çarpıyor. Bu konuda 
İstanbul Havalimanı’nın, şehrin kargo 
kapasitesini neredeyse dört katına 
çıkararak dünyanın öne çıkan hava 
kargo lokasyonlarından biri haline 
getireceğine işaret ediyor. Dolayısıyla 
İstanbul Havalimanı’nın, hava kargo 
faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı 
ekonomik ve lojistik bölgelerin tasa-
rımı gerçekleştirilmesi gerektiği ifade 
ediliyor.

TürKİyE İLE çİn yEnİ pAzArLAr İçİn 
güçLErİnİ bİrLEŞTİrEbİLİr
İki ülke arasındaki bölgesel işbirliği 
potansiyeli ile 3. Pazarlara birlikte 
açılmayı işleyen 4. Senaryo, ekonomik 
politikaların entegrasyonu ve pazara 
giriş stratejilerinin senkronizasyo-
nunu hedefleyen bir Türkiye- Çin 
ajandasının tasarlanmasını ön planda 
tutuyor. Potansiyel sektörlerin tanım-
lanmasının ardından, seçilen pazar-
daki sektörler için detaylı analizler 
yapılmasını öngören senaryo ile teda-
rik zinciri olgunluğu, sektörel kapasite 
analizi, iş gücü değerlendirmeleri ve 
sektörel kümelenme gibi çalışmalara 
yönelinmesi öneriliyor. 
Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki yatırım 
projelerinin, TİKA’nın yatırım ajan-
dasının bir parçası haline getirilmesi 
tavsiye ediliyor. Öte yandan yeniden 

yapılandırılan Türk Eximbank, diğer 
özel bankalar ve Türk müteahhitlerin 
de, bu girişimin fon sağlayıcılarıyla 
bir araya getirilmesinin son derece 
yararlı olacağı ifade ediliyor. 

TEn-T prOJESİnDEKİ yEnİ 
DEMİryOLu yATırıM pLAnLArı 
DEĞErLEnDİrİLMELİ
Ticaret koridoru inisiyatiflerine 
katılırken, ülkemizin taşımacılık 
rotalarının göz önünde bulundurul-
masını ön planda tutan 5. Senaryoda, 
Türkiye’nin fiziksel altyapısını ulusla-
rarası standartların teknik özellikleri-
ne uyumlu hale getirmenin önemi-
ne değiniliyor. Bu bağlamda Yeni 
Edirne-KarsDemiryolu Projesi’nin 
orta koridordaki Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu’na entegre edilmesi 
öneriliyor. Ayrıca Kuşak ve Yol’a daha 
iyi bir entegrasyon için İskenderun 
Limanı, Mersin Uluslararası Akdeniz 
Limanı, Çandarlı Limanı, Bandırma 
Limanı, AsyaPort ve Samsunport gibi 
limanlarının bağlantısının, ek demir-
yolu ve karayolu kanallarıyla ve bağ-
lantı yollarıyla arttırılması bekleniyor. 
Asya’da Kuşak ve Yol odaklı birden 
fazla Türk Ticaret merkezi kurulması 
gerekirken, Çin gibi belirgin pazar-
ların dışındaki TTM’lerin yerlerinin, 
kapsamlı ticaret ve yatırım analizleri-
ne göre belirlenmesi gerekiyor. 

TİCARET
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oyak, oTomoTiv oDaklı 

rO-rO LİMAnı İçİn KrEDİyİ buLDu
Otomotive hizmet verece Ro-Ro limanı’nın inşası için, 2018 
yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon do-
larlık yatırım kararı alan OYAK, Japonya Uluslararası İşbir-
liği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank’la kredi anlaşması imza-
ladı. OYAK Port finansmanı için imzalanan bu sözleşmenin, 
Japon şirketlerinin Türkiye’deki yatırımları ve ihracatı için 
fırsat yaratması bekleniyor.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri 
A.Ş., Türkiye’nin en büyük otomo-
tiv limanının inşası için adımlarını 

hızlandırdı. Toplam 110 milyon dolarlık 
yatırım için gerekli olan tutarın 44 mil-
yon doları Japonya Uluslararası İşbirliği 
Bankası (JBIC) tarafından karşılanırken, 
kalan kısmın da bir bölümü MUFG Bank 
(Mitsubishi UFJ Financial Group) tarafın-
dan sağlanacak. Bu kredi anlaşmasının, 
Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik iş 
birliklerinin artmasına da ön ayak olması 
bekleniyor.  OYAK ve grup şirketlerinin 
etkinliğini, verimliliğini ve karlılığını 
artıracak uygulamaları devreye aldıklarını 
söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman 
Savaş Erdem, şunları söyledi: “Ülkemizin, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasın-

da yer alma hedefini kendi hedefimiz 
olarak görüyor, adımlarımızı bu vizyonla 
atıyoruz. Uluslararası finans piyasaları-
nın en önemli aktörlerinden olan JBIC 
ve MUFG Bank ile olan bu anlaşma da 
bu anlamda bizler adına gurur verici. 
Küresel dalgalanmaların olduğu dönem-
lerde hızlı, atik ve esnek davranmak, en 
az yatırım süreçlerini doğru kurgulamak 
kadar önemli. Bu nedenle, imzaladığı-
mız sözleşme ülkemize ve OYAK’a olan 
güvenin göstergesidir. OYAK’ı çok daha 
iyi noktalara, sürdürülebilir başarı hede-
fiyle taşımaya devam edeceğiz.” Limanın 
inşaasının 2020 yılında tamamlanaca-
ğının müjdesini de veren Erdem, OYAK 
Port’un uluslararası otomotiv lojistik tra-
fiğinin merkezi olacağını söyledi. Erdem, 

“Standartlarıyla ve kapasitesiyle dünya-
nın sayılı limanları arasına girecek olan 
OYAK Port, artan otomotiv ihracatı 
hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları ve 
talepleri karşılayacak” dedi.
Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası 
JBIC’den yapılan açıklamada; “Bu 
kredinin, OYAK Grup Şirketleri ve JBIC 
arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, Türki-
ye ve dünyada çeşitli sektörlerde Japon 
şirketlerinin yatırımları ve ihracatı için 
daha fazla fırsat yaratmak üzere taraflar 
arasındaki iş birliğini geliştirmesi bekle-
niyor” denildi.



KvKK KApSAMınDA fArKınDALıK 
EĞİTİMLErİnİn önEMİ 

ŞİrKETİnİzDE SAKLADıĞınız vErİLErİ KOru-
yACAK çALıŞAnLArınızın fArKınDA OLAMA-
DıKLArının fArKınDA MıSınız?
Günümüzde şirketlerin en önemli varlıkların-
dan birisinin sahip olduğu bilgiler olduğu ve 
bunların daimi korunması ve güncellenmesi 
gerektiği ortadadır. Kişisel Verilerin Korun-
masının önemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ile tam olarak şekillenmiş 
ve yaptırımlarla mevzuatımıza girmiştir. 

Şirketlerin bulundurduğu verilerin korunma-
sı Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafın-
dan öngörülen idari ve teknik tedbirlerin 
uygulanmasının yanında, çalışanların bilgi 
güvenliğine verdiği önemden geçmektedir. 
Ancak bilgi güvenliğinin öneminin anla-
şılabilmesi çalışanların bilgi güvenliğine 
ilişkin tehdit ve risklerden haberdar olması 
ve herhangi bir ihlal durumunda ne yapması 
gerektiğini bilmesi, ancak bu konuda bilgilen-
dirilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Bilgi güvenliğinin en zayıf halkası olan insan 
ancak eğitildiği ve bu konuda ki farkındalığı 
artırıldığı sürece risk faktörü olma derecesi 
azalacaktır. 

İDArİ TEDbİrLErDEn bİrİSİ DE çALıŞAnLArın 
EĞİTİLMESİ vE fArKınDALıK çALıŞMALArı
Kişisel verilerin bilerek ya da bilmeyerek 
hukuka aykırı olarak paylaşılması veri ih-
lallerinin başında gelmektedir. Söz konusu 
ihlaller; veriyi koruması gereken çalışanların 
dikkatsizliği veya bilgisizliği nedeniyle ger-
çekleşebilmektedir. İyi niyet ile yapılan bazı 
davranışlar bile mevzuata aykırı olabilir. Bu 
durum şirketler bakımından mali sonuçların 
yanı sıra itibar kaybına da yol açabilecektir. 

Bu nedenle çalışanların öncelikle kişisel ve-
rilerin ne olduğu hakkında bilgilendirilmesi, 
sonrasında ise her gün aldıkları, kullandıkları 
ve depoladıkları verileri nasıl koruyacakları 

konusunda eğitim almaları bilgi güvenliğinin 
sağlanması için önemli bir yere sahiptir. 
Veri sorumlusu olarak şirketinizde ki tüm 
çalışanların hangi pozisyonda çalıştığına 
bakılmaksızın kişisel veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülükleri, görev tanımlarında ve iş süreç-
lerinde açıkça belirlenmeli ve çalışanların bu 
konudaki sorumluluklarının farkında olmaları 
sağlanmalıdır.

Verilen eğitim belirlenen politikalar doğrul-
tusunda düzenli olarak tekrarlanmalı, işe 
yeni başlayan personele ise detaylı eğitimler 
verilmelidir. Ayrıca şirketinizde bulunan kişisel 
veriler sadece çalışanlarınızda olmayabilir. Bu 
durumda tam bilgilendirmeyi sağlamanın en 
temel yolu çalışanlarla birlikte, veriye temas 
eden ya da fiziksel olarak veriye ulaşabilecek 
olan tedarikçilere, paydaşlara, dışarıdan hizmet 
olarak alınan güvenlik, temizlik vb. personele 
farklı kategorilerde eğitimlerin verilmesi ve 
kişisel verilerin korunması yönünde farkındalık 
sağlanması gerekmektedir. 

Kişisel Verileri Korunma Kurumu’nun yayınla-
mış olduğu rehberde de belirtildiği gibi  “İzin 
verilmedikçe her şey yasaktır” politikasının 
şirketlerde olağan hale getirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Tabii ki de tüm bu eğitimlerin yanı sıra çalışan-
ların şirketçe oluşturulmuş güvenlik politika 
ve prosedürlerine uymamaları halinde devreye 
sokulacak bir de disiplin süreçlerinin olması 
gerektiği unutulmamalıdır. 

Sistemi kurmak ve sürdürülebilirliğini sağla-
mak ne kadar zor görünürse gürünsün, sistem 
gerçek anlamıyla uygulamaya konulduğunda 
harcanan tüm çaba ve zamanlara değdiği, 
şirketlerinize artı değer kattığı ve kurumsal 
kültürün oluşmasına atılmış bir adım olduğu 
görülecektir.  
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yeNilikÇi, iDDialı, Göz alıcı moDerN saNayi merkezi

İSTAnbuL, MODErn SAnAyİ MErKEzİ İLE TAnıŞıyOr

yeni bir mimari anlayışla tasarlanan, 
sadece fonksiyonel değil kazanca da 
odaklı bir proje olan Modern Sanayi 

Merkezi, Esenyurt’ta yükseliyor.   
Alzamil - Etiman - Haliç SanayiKoope-
ratifi işbirliği ile gerçekleştirilen ve sa-
nayide yepyeni bir döneme imza atması 
planlanan Modern Sanayi Merkezi, iş 
dünyası için farklı, yenilikçi  ve alışılma-
dık bir soluk olarak nitelendiriliyor.  
Mimari özellikleri, lokasyonu ve pek 
çok üretime uygun modüler yapısıile 
ayrıcalıklarla dolu bir sanayi anlayışının 
yansıması Modern Sanayi Merkezi, iş 
yeri ve depolama alanlarıyla modern ve 
kişiselleştirilebilir sanayinin merkezin-
de yerini almak isteyenleri bekliyor... 
İnşaatının %70’i tamamlanan proje; iş 
yerini taşımak isteyen, yeni iş yeri açmayı 
hedefleyen üreticilerin yanı sıra yüksek 
tonajlı depolama alanına ihtiyaç duyan 
lojistik firmaları ve yerli-yabancı yatırım-
cı için de cazibe merkezi olmaya aday. 
Modern Sanayi Merkezi, 7m tavan yük-
sekliği, 13.5m yol genişliği, her yönden 
tır girişine imkân veren rampaları,  
yüksek tonajda depolamaya elverişli 
depolama teknolojisine sahip altyapısı 
ve ihtiyaca göre ayarlanabilir elektrik 

altyapısı gibi fonksiyonel özellikle-
rinin yanı sıra kolay ödeme planla-
rı, benzersiz lokasyonu ve yüksek 
kira getirisi ile de kazanç odaklı bir 
proje...  
28 dönüm arazi üzerinde 100.000 
m2kapalı alan olarak inşa edilen ve 
76.000 m2 kullanım alanına sahip 

proje 200 m2’den 13.000 m2’ye her 
ihtiyaca uygun modüler depolama, 
sanayi ve üretim alanlarına sahip... 
79 bağımsız bölümden oluşan pro-
jenin %25’i şimdiden satıldı. Sınırlı 
sayıdaki depo ve iş yeri alanlarını, 
özel ödeme planlarıyla almak iste-
yenlerin acele etmesi gerekiyor. 
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KırgızİSTAn uLAŞıM prOJELErİyLE gELİŞECEK
Dünya ticaretinin Asya’ya kayması 6 milyonluk nüfusu ve kısıtlı ekonomisi bulunan 
Kırgızistan için fırsatlar sunuyor. Ülke yapımı uzun süre ertelenen Güney Kazakistan 
ile Issık Göl bölgesini bağlayacak olan otoyol bağlantısını kurmak, Çin ile bağlantı sağ-
layan karayollarını geliştirmek için çalışmalar yapıyor. 

Türkiye ile ticareti 6 milyar dolar civa-
rında kalan ve bir türlü istenilen bü-
yümenin sağlanamadığı Kırgızistan, 

yeni ulaşım ağlarıyla hem uluslararası 
ticaretini hem de ekonomisini büyütmek 
istiyor. 
Kırgızistan’ın denize kıyısı olmaması 
ve ithalata bağımlılığı, Eski Sovyetler 
Birliği ülkeleri dışında ticaret ilişkilerini 

geliştirmesinde önemli bir engel teşkil 
ediyor. 1997 yılından itibaren artan 
altın ihracatı sayesinde yenidünya 
pazarlarına ulaşılmış olsa da, altın ih-
racatında yoğunlaşılması da ihracatta 
ürün çeşitliliğinin gelişmesine engel 
oldu.
Kırgız Cumhuriyeti 1998 yılında Dün-
ya Ticaret Örgütüne katılarak Orta 

Asya Cumhuriyetlerinde bu üyeliği 
gerçekleştiren ilk ülke oldu. Kırgızis-
tan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, 
Belarus ve Tacikistan’ı da içine alan 
Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun da 
bir üyesi. Kırgızistan temelde liberal 
bir ekonomi ve ticaret politikası 
benimsiyor. 
Kırgızistan ticaret yapısının bölgesel 

ülke
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ağırlıklı olması bölge içerisindeki ikili 
veya ayrıcalıklı ticaret anlaşmalarını 
önemli kılıyor. Nitekim ülkeye gelen 
yabancı yatırımcıların büyük bölümü 
bölgeyi hedef olarak algılıyorlar.
Kırgızistan dünya ticaretinden aldığı 
onbinde 2 pay ile oldukça gerilerde olan 
bir ülke. İhracatının özellikle komşu-
larının ithalat performansına bağımlı 
olduğu görülüyor. 1998 Rusya krizin-
de rublenin değerinin ani düşüşüyle 
Rusya’nın ithalatında yaşanan düşüş 
ve bunun domino etkisi yaratarak 
Kazakistan’ın da Rusya’dan ithalatı 
caydırmak için yüzde 200’lere varan 
oranlarda gümrük vergisi artırımına 
gitmesi Kırgızistan’ın ihracatını olum-
suz etkiledi. Bu dönemde Rusya’dan 
ithalat artarak ödemeler dengesinde 
sarsıntıya sebep oldu.
Rusya krizi sırasında Orta Asya ülkeleri 
sınırlarını kapatarak, yüksek tarife-
ler uyguladılar. Bu dönemde ülkeler 
arasında kurulmuş olan Gümrük Birliği 
uygulanamaz hale geldi. Kırgızistan ise 
bunun dışında kalırken, kısa vadede 
zarar gördü ancak sınırları kapatmak 
yerine batı ve Çin pazarlarıyla ticareti 
artırmaya çalıştı.
Kırgızistan Devleti DTÖ’ye üye olması 
nedeniyle fikri mülkiyet haklarını ko-
rumak durumunda. Ayrıca 2002 yılında 
konuya ilişkin diğer anlaşmalara da 
taraf oldu. Ancak ülkede konu hakkında 
kat edilmesi gereken mesafe olduğu 

söylenebilir.
Bağımsızlık ertesinde Sovyetler dö-
neminde kurulmuş bulunan dağıtım 
ağları tamamen çökmüş olup, özel 
sektör bu alandaki boşluğu esas itiba-
riyle gayrı resmi ve küçük ölçeklerdeki 
girişimlerle doldurmaya çalışıyor. 
Türkiye’den ihraç edilen mallar yine 
Türkiye merkezli veya Kırgızistan’da 
Türk sermayesiyle kurulmuş distribü-
törler yoluyla Kırgız pazarına giriyor. 
Kırgızistan’da yabancı yatırımların 
yüzde 80’i Bişkek ve çevresinde yapı-
lıyor. Yabancı yatırımların çoğunluğu 
ürünleri için yeterli pazar büyüklüğü 

olmadığı için başkent ve çevresi ile sı-
nırlı kalıyor. İthal malların büyük kıs-
mı Bişkek pazarı için Kazakistan’dan 
karayolu ile temin ediliyor. Oş bölge-
sinde satılan mallar Özbekistan’dan 
ithal ediliyor. Diğer ürünler Çin’den 
geliyor. Ürünlerin dağıtımının yapıldı-
ğı karayollarının kalitesi standartların 
altında. Ancak yapımı uzun zamandır 
ertelenen, Güney Kazakistan ile Issık 
Göl bölgesini bağlayacak olan otoyol 
Kazakistan bağlantısını geliştirecek. 
Çin ile bağlantı sağlayan karayolları-
nın ıslahında da gelişme yaşanıyor. 
Kırgızistan, karayolu taşımacılığında 
navlun ve geçiş ücretlerinin yüksek ol-
duğu ülkelerden. Türkiye-Kırgızistan 
arasındaki karayolu taşıma ücreti hali 
hazırda 12 bin dolar civarında. Kars-
Tiflis demiryolu hattının ve İstanbul-
Almatı konteynır hattının faaliyete 
geçmesi önemli gelişmeler.
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KIsALAR

ekol’üN loTUs Tesisi Tapa serTifikası alDı 
Ekol Lojistik Lotus Tesisi, yüksek güven-
lik standartlarıyla küresel platformda en 
prestijli kabule sahip TAPA  (Transported 
Asset Protection Association/ Taşınan 
Varlıkları Koruma Derneği) FSR A ser-
tifikasını almaya hak kazandı. Böylece 
Ekol’ün Lotus Tesisi, Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika Bölgesi’nin(EMEA) TAPA serti-
fikasına sahip en büyük deposu unvanını 
aldı.  Ekol’ün güvenlik standartlarına 
verdiği kurumsal değer doğrultusunda 
bağımsız belgelendirme ve denetleme 

Girişimci rUHa saHip kişilere 
reHber olacak bir kiTap

KArAr zAMAnı

şirketi Bureau Veritas tarafından 
yürütülen TAPA sertifikasyon süreci; 
personel, giriş güvenlik araçları, izleme 
sistemleri, değerli saklama alanları ve 
diğer birimlerin en yüksek seviyede 
denetimlerini kapsıyor.  30 futbol saha-
sı büyüklüğündeki depolama alanıyla 
Lotus, aynı zamanda Türkiye’nin en 
büyük kapalı alanına sahip lojistik 
tesisi. Ekol’ün en yüksek operasyon 
hacmine sahip olduğu Lotus’ta 1.300’ü 
aşkın kişi istihdam ediliyor. Tesiste; 

depolama, taşımacılık, gümrükleme 
ve ulusal dağıtım hizmetleri müşteri 
memnuniyeti doğrultusunda enteg-
re bir şekilde veriliyor.  ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 ve LEED 
sertifikalarına sahip olan Lotus, TAPA 
sertifikası ile hizmet kalitesini perçin-
lerken, tesiste yeni bir enerji yatırımı-
na hazırlanılıyor. 35 bin metrekarelik 
alanda yapılacak solar panel yatırımı 
ile Lotus, elektrik ihtiyacının yarısını 
kendisi karşılayacak.

Uluslararası Lojistik sektörünün duayenlerinden Ali Şahin “Karar Zamanı” adlı 
ilk kitabını yayınladı. Hümanist Yayıncılık tarafından çıkarılan kitapta hayatının 
mimarı bir girişimcinin hikayesi anlatılıyor. 
Yazar Ali Şahin, “Eğer bir fikri zorlarsanız, hiçbir zaman işe yaramaz. Doğanın 
kurallarından biri de baskının ters etki yaratmasıdır. Eğer süreci zorlarsanız, 
geriye gider. Fikrinizin gelişmesine, büyümesine, kök salmasına ve kaynaklarını 
bulmasına izin vermelisiniz” diyor.
Bu kitapta her satır yeni sayfaları aralarken bir dönüm noktası karşınıza çıka-
cak; zorun, çelişkilerin, imkânsızlıkların aslında nasıl da çözümle buluştuğuna, 
kendi tarihini yazdığına tanıklık edeceksiniz. Başarı ve girişimin yolculuğuna 
hazırsanız, size rehberlik edecek bir kitap,
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Hatay’ın öne gelen lojistik firmalarından Gülsan Taşıma-
cılık, filosuna 4 adet DAF XF 480 Super Space Cap ekledi. 
Araçlar DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Gregor van 
der Mark tarafından Gülsan Taşımacılık sahibi Kemal 
Gül’e teslim edildi. 
Gülsan yeni aldığı araçları Avrupa’ya yaptığı taşımalarda 
kullanarak, araçların sunduğu düşük yakıt tüketimiyle 
avantaj sağlayacak. DAF’ın geniş servis ağı ve Hatay’daki 
Atılım bayinin sunduğu avantajları kullanacak olan Gül-
san, araçların sunduğu taşımacılık hizmetindeki verimlili-
ği rekabette avantajı olarak görüyor. 
Kemal Gül, teslimat töreninde yaptığı açıklamada, 2020 
yılında araç sayılarını artırmak istediklerini söyledi. 
Gregor van der Mark da, “DAF Trucks Türkiye olarak 
Gülsan Taşımacılık gibi tırlarımızın üstün kalitesi ve mü-
kemmel yakıt tüketimini takdir eden müşterilerimiz ile 
çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu satışı mümkün 
kılan Atılım Otomativ’e teşekkür ediyoruz” dedi.  Atılım 
Otomotiv, 2019 yılından beri sadece servis bayii değil aynı 
zamanda yetkili satış bayii olarak hizmet sunuyor. 

GülsaN Daf’a yaTırım yapTı

özGür arıkaN sarp ıNTermoDal’Da 
Sarp Intermodal’in Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevine Özgür Arıkan atandı. 
Arıkan son olarak CEVA Lojistik’te 
Uluslararası Kara Nakliye Operasyonları 
ve Satın Alma Grup Müdürlüğü görevini 
yürütüyordu.
İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun olan Arıkan, 
üniversite öğrenimi sonrası iki yıl 
İngiltere Bournemouth’da dil eğitimi 
aldı. Koç Üniversitesi Liderlik ve Gelişim 
sertifikası bulunan Arıkan, ayrıca ÜDY3 
– (Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılı-
ğı Üst Düzey Yönetici Yetki Belgesi) ve 
IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Birliği) belgelerine sahip.
Lojistik sektöründeki kariyerine Ekol 
Lojistik’te başlayan Arıkan, daha sonra 
DB Schenker Arkas’da Almanya-Avus-
turya bölge satış şefliği ve ABD bölge 
satış şefliği pozisyonlarında görev aldı. 
Ardından 2010 yılında Yeni Antalya 
firmasında İskandinavya Ülkeleri İş 
Geliştirme Yöneticisi olarak görev 
alan Arıkan, 2012 yılında ise Ulusoy 
Lojistik’te Türkiye Satış Müdürü 

pozisyonunda görev yaptı. Arıkan 
son olarak 2013-2019 yılları arasında 
CEVA Lojistik’te sırasıyla Ulusla-
rarası Nakliye Satış Müdürlüğü, 
Uluslararası Karayolu Operasyon 
Müdürlüğü, Satın Alma Grup Mü-
dürlüğü görevlerinde bulundu.  

Sarp Intermodal’da Genel Müdür 
Yardımcısı olarak göreve başlayan 
Özgür Arıkan, Yurt içi Bölgeler, 
İş Geliştirme, Satış & Pazarlama, 
Müşteri Hizmetleri Faaliyetleri ve 
Fiyatlandırma Departmanından 
sorumlu olacak.
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TEKNOLOJİ 

Geleceği 
Gören 
teknoloji: 
ProData 
Yeni endüstri evresinin akıllı ve dijital fabrikalarını inşa eden doruk’un Türkiye 
orijinli uluslararası üretim yönetim sistemi proManage, üretim verilerini toplama 
modülü prodata ile sanayicilerin üretim süreçlerini prediktif yani kestirimci hale 
getiriyor. üretim hatlarında ürün, emir, operatör, hammadde, yarı mamul, zaman, 
proses koşulları ve ortama ilişkin verileri toplayan ve bu verileri değerlendiren 
prodata modülü sayesinde sanayiciler kolaylıkla işletmelerinin geleceğini 
öngörebiliyor. fabrikalarda üretime ilişkin tüm operasyonların dijital araçlarla 
yönetimini sağlayan proManage ile tamamen entegre çalışan prodata modülü, 
kestirimci kalite, bakım ve planlama için gerekli altyapıyı sağlıyor.

bu OTOMObİL yürüyOr
 

Otomobil teknolojisindeki gelişmelere yetişmek mümkün değil. 
Uçan otomobiller, akıllı otomobiller derken Hyundai yürüyen 

otomobili tanıttı.

Yol dışındaki her türlü koşulda hareket edebilme özelliğine 
sahip yeni otomobilin ilk müdahale ekipleri tarafından 

kullanılması planlanıyor. Otomobil elektrikli araçların gücü 
ile robotların kapasitesini bir araya getiriyor. Şirket aracının 

deprem ve tsunami bölgelerinde ilk yardım ekiplerinin işlerini 
kolaylaştıracağı iddiasında. Söz konusu otomobilin fiziksel 

engellilerin hayatlarını kolaylaştıracağı da belirtiliyor. Otomobilin 
taksi olarak hizmet verecek olan versiyonunu da bulunuyor.

bEyİn DAMArLArı İçİn 
rObOT İpLİK TASArLADı

MIT Makine Mühendisliği mühendisleri, beynin labirent gibi dar ve kılcal damarlarında 
kayarak ilerleyen ve manyetik olarak yönlendirilebilen iplik benzeri bir robot geliştirdi.

Gelecekte bu robotik iplik belki de endovasküler teknolojilerle daha da gelişecek ve 
doktorlar robotu uzaktan yönlendirerek, hastalarının beyin damarlarındaki anevrizma ya 

da felçe neden olan lezyon ve tıkanıklıkları hızlıca tedavi edebilecekler.
MIT Makine Mühendisliği’nde ve İnşaat ve Çevre Mühendsiliği’nde Doçent olan 

XuanheZhao, “Bugün felç geçirmek engelliliğe neden olduğu gibi Amerika’da 5 numaralı 
ölüm nedeni. Ama akut felcin ilk 90 dakikasında tedavi gerçekleşirse, hayatta kalma oranı 

önemli ölçüde artar” diyor.
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