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Değerli Dostlarım,

İ

hracatçılarımız, “yüklerimiz nasıl olsa taşınır” demek yerine, “nasıl taşınır” sorusunu kendine sormalıdır. Her zaman
söylediğimiz gibi bir ürünün rekabetçiliğini belirleyen en
önemli faktörlerin başında lojistik gelmektedir. Üretilen bir
ürünün, uluslararası pazarlarda rekabetçi olabilmesi için;
kalitesi ve fiyatı kadar, uluslararası pazarlara ulaşma hızı ile
devamlığının olması çok önemlidir. İhracatçı firmalarımız,
nasıl olsa taşınır mantığıyla hareket ettiklerinde kendilerini
büyük bir riske atmaktadırlar ve şirketlerinin geleceğiyle kumar oynamaktadırlar.
Ekonomik dinamikler sürekli gelişmekte ve firmalar da günün
şartlarına göre kendi pozisyonlarını belirlemektedirler. Amaç
daha fazla kazanmak olduğu için piyasaya göre hareket etmektedirler. İhracatçı firma ürettiği ve teslimat için söz verdiği
bir ürünü; aynı süre, fiyat ve kalitede taşıtmak istediğinde;
bunların birinin veya hiç birinin olmadığı bir durumla karşı
karşıya kalacaktır. Firma böyle bir durumda kaldığında ya
ürünü istediği zamanda teslim edemeyecek ya da daha fazla
ücret ödemek zorunda kalacaktır. Lojistiğini planlamayan,
iş süreçlerini lojistik süreçlere entegre edemeyen firmaların
gelecekte çok zor durumlarda kalacağını öngörmek için kâhin
olmaya gerek yok.
Bugün uluslararası ticaret yapan firmalarımızın şapkalarını
önlerine koyup bir kez daha düşünmeleri, kendilerine en
doğru yol arkadaşını bulup beraber çalışmaları gerekiyor.
Dünyanın en büyük ekonomilerine, bu ülkelerin uluslararası
pazarlardaki markalarına ve bu markaların çalıştıkları lojistik
firmalara bakın. Bu başarının altında büyük bir stratejik
işbirliğinin olduğunu göreceksiniz. Bugün Alman bir şirket bir
ülkede iş yapıyorsa kendi lojistik firmasıyla çalışmayı tercih

ediyor. Çünkü bu sayede her türlü zorluğa karşı çözüm
üretebileceğini ve daha rekabetçi olabileceğini biliyor.
Lojistik hizmetler, firmaların rekabet gücünü belirler derken,
bunu fiyat olarak anlayıp “Daha ucuza taşıtırsam daha rekabetçi olurum” mantığıyla hareket etmek, ticaretin gerçekleriyle ters düşmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Lojistik
ve taşımacılık bir ürünü iki nokta arasında götürmenin çok
ötesinde anlamlar taşımaktadır. Biz hep ticaretin hızlanmasından bahsediyoruz. Evet, doğru ticaret hızlanıyor ama aynı
zamanda beklentiler de sürekli büyüyor. Yani müşteri ürünü
isterken, hızı kadar; doğru zamanda, doğru koşullarda ve
öngörülebilir bir planlama dâhilinde kendisine teslim edilmesini istiyor ve bunun daha sonraki seferlerde de aynı şekilde
olmasını bekliyor. Tüm bu gerçekler uluslararası ticaret
yapan firmaların; kendisiyle aynı düşünen, kendisini anlayan,
kendisiyle birlikte büyüyecek ve yol alacak lojistik firmasıyla
çalışmasını şart kılıyor.
Tabi lojistik sektörünün firmalara katacağı sadece bunlarla sınırlı değil. Lojistik firması büyüyüp, geliştikçe ve
hizmet sahasını genişlettikçe, uluslararası eşya taşımacılığı
hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmaktadır. Ticarette öne çıkan ürünler, bu ürünlerin hangi pazarlarda rağbet
gördüğü, ürün fiyatlarının ne olduğu, hangi ürünün hangi
ülkede satılabileceği gibi çok stratejik ve önemli bilgilere
sahip olmaktadır. Özetle en iyi pazar bilgisi ancak lojistik
firmalarından alınabilir.
Cümleye başladığım gibi bitirmek istiyorum: “İhracatçılarımız, yüklerimiz nasıl olsa taşınır” demek yerine, “nasıl
taşınır?” sorusunu kendine sormalılar ve lojistik partnerlerini buna göre seçmeliler.

Saygı ve Sevgilerimle...

Editör’den
Merhaba,
Alper ÖZEL
UND İcra Kurulu Başkanı

K

üreselleşmenin artarak devam etmesini, bu sayede
dünyadaki refah seviyesinin yükselmesini beklerken;
biranda bütün ülkeler adeta bir korumacılık yarışına
girdiler. Uluslararası ticarette ortaya çıkan rakamları kendi
gelecekleri için tehdit gören firmalar bir anda korumacılık
şemsiyesinin altına sığınıyorlar ve bu fırtınadan bu şekilde kurtulacaklarını düşünüyorlar. Bunun öncülüğünü de
dünyanın ticaret devi olan ABD yaptı. Şimdi bu hastalık her
geçen gün başka bir ülkeye bulaşarak devam ediyor.
Bu hastalığın, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkileri
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki
küresel ticaret göstergeleri, son 9 yılın en düşük seviyesinde seyretmişti. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2019 yılının
üçüncü çeyreğinde de küresel ticarette yavaşlamanın
süreceği uyarısını yaptı. DTÖ tarafından yayımlanan son
raporda yer alan ve dünya ticaretiyle ilgili farklı kriterlerin
değerlendirilmesiyle hesaplanan birleşik göstergenin üçüncü çeyrekte ortalama 95,7’ye düşmesi öngörülüyor. Küresel
ticaretteki son dönemde yaşanan gerginliklerin sürmesinin,
bu durumu daha kötüleştirebileceği uyarısı yapan DTÖ,
“Ticaretteki süregelen ivme kaybı, ticaretteki gerginliklerin
acilen azaltılması ihtiyacını ortaya koyuyor. Aksi takdirde,
devam eden siyasi riskler ve finansal dalgalanmalarla birlikte bu durum ekonomik krizin habercisi olabilir” dedi.
Rakamlar bazı ülkeler tarafından tehdit olarak görülüyor
demiştim. Bu ülkelerin başında ABD geliyor. ABD’nin dış ticaret rakamlarına bakarsak bunu çok daha iyi anlayabiliriz.
ABD’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkelerin başında
Çin ve Meksika geliyor. ABD’nin Çin ile olan dış ticaret açığı
375 milyar dolar civarında, Meksika ile olan ticaretindeki
açık ise 70 milyar doların üzerinde. ABD’nin ek gümrük
vergileri getirdiği ürünler bu ülkelerden alınıyor. Yani ABD
dış ticaret açığını korumacılık ile önlemeye çalışıyor. Dünya
ticaretine yön veren ABD artık kendini önlem almak zorunda hissediyor. Tabi bu da dünya ticaretini tehdit ediyor.
Korumacılıktan en fazla zarara gören ülkelerden biri olarak,
bu anlayışın ülkeler arasındaki ticareti geliştirmediğini ve
her iki ülke ekonomisine zarar verdiğini çok iyi biliyoruz.
Global ticaretten bahsederken, bütün ülkelerin; farklı coğrafyalarda üretim yapan ve bu ülkenin gümrük idareleri ve
yasaları ile ticaret yapan marklarının bulunduğu gerçeğini
atlıyoruz. Bir ülke korumacılık yapıyorsa bundan kendi

ülkesinin insanları ve dünyanın farklı bölgelerinde faaliyetleri
bulunan şirketleri da zarar görmektedir.
UND olarak korumacılık duvarlarının yıkılması için yıllardır
mücadele ediyoruz. Tabi konu ülke politikaları ile ilgili olduğu
için ne kadar haklı olsak da, yol almamız da hayli zor oluyor.
Korumacılık sadece gümrük vergileri ile olmuyor. Vizeler, geçiş
belgeleri, mod dayatmaları gibi tarife dışı engeller de ticaretin
önünde büyük engel oluşturuyor. Bu sorunların çözümü için
yaptığımız mücadelenin ne kadar önemli ve anlamlı olduğu
bugün çok daha iyi anlaşılıyor.
UND olarak bu ay Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu’nun
daveti üzerine, Schengen üyesi ülke temsilcilerinin de yer aldığı
toplantıya katıldık ve burada sürücü vizelerine ilişkin yaşanılan
sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi anlattık.
Ülkemizin AB’ye gerçekleştirdiği taşımalarda ana
güzergâhlarından biri olan Sırbistan sınırında yaşanan sorunlara çözüm bulmak için bu ülkeye gittik ve sorunu yerinde görüp
tespitlerde bulunduk. Kaçak göçmen sorunu yüzünden büyük
sıkıntılar yaşayan ve 4 bin Euro’yu geçen cezalar ödemek zorunda kalan nakliyecilerimizin mağduriyetini gidermek için büyük
bir çaba gösterdik. Ülkemiz ’in AB’ye gerçekleştirdiği taşımalarda ana güzergâhlarından biri olan Sırbistan sınırında yaşanan
sorunları çözüm bulmak için bu ülkeye gittik ve sorunu yerinde
görüp tespitlerde bulunduk. Kaçak göçmen sorunu yüzünden
büyük sıkıntılar yaşayan ve 4 bin Euro’yu geçen cezalar ödemek zorunda kalan nakliyecilerimin mağduriyetini gidermek
için büyük bir çaba gösterdik. UND’nin başlatmış olduğu ve
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in yoğun desteği
ile oluşturulan yol haritası çerçevesince, Sırbistan makamları ile
önemli işbirlikleri yapıldı. Ceza uygulamalarının önüne geçebilmek için UND olarak Sırbistan makamlarına 2 adet karbondioksit cihazı hibe ettik. Türkiye ile Sırbistan makamları ülkemiz
emniyet gücü mensubu 11 polisin Batrovci, Röszke ve Horgos
sınır kapılarına 7/24 görev yapması konusunda işbirliğine gitti.
Bu uygulamanın sürücülerimize önemli faydaları oldu.
Bu vesileyle başta İçişleri Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Belgrad Büyükelçiliği bürokratları ile Sırbistan İçişleri
Bakanlığı Gümrük yetkililerine ve Sınır Polis Teşkilatına, Türk
Emniyet Mensupları ile birlikte özverili çalışmalarından, ayrıca
ziyaret esnasında Derneğimize göstermiş oldukları yakın ilgi
ve sürücülerimize yönelik yardımlarından dolayı sektörümüz
adına şükranlarımızı sunarım.

Saygılarımla…

und’den

Belarus ile kotalar aynı kaldı
Türkiye - Belarus KUKK Toplantısı’nda
geçiş belgesi sayısında bir değişiklik olmadı
ve 8 bin adette kaldı. Türkiye toplantıda
vizelerin 6 ayda 90 gün olarak değiştirilmesini de istedi.
Türkiye- Belarus Kara Ulaştırması Karma
Komisyon Toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Türk heyetine
Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses, Belarus heyetine Andrei Gladki
başkanlık etti. Toplantıda hem yolcu hem
de eşya taşımacılığı alanlarında müzakereler
gerçekleştirildi. Toplantıda UND Koordinatörü Nejla Albayrak da yer aldı.
Toplantıda ülkemiz taşımacılarının karşılaştığı sorunlar Belarus makamları ile paylaşıldı. Heyetler, iki ülke arasındaki karayolu
eşya taşımacılığıyla ilgili güncel gelişmeler
ve geçiş belgelerinin kullanımı hakkında
görüş alış verişinde bulunuldu. Yapılan istişareler sonrasında geçiş belgesi kotalarında
bir değişiklik yapılmayarak toplamda 8 bin
adet geçiş belgesi verilmesi uygulamasına

devam edileceği belirtildi.
UND’nin üzerinde önemle durduğu
vize sürelerinin 6 ayda 90 gün olarak
değiştirilmesi ve zorunlu göçmen kayıt
sisteminin Türk profesyonel sürücüleri
için kaldırılmasına ilişkin destek talebi
yinelendi. Heyetler konunun üst düzey
mercilerle görüşülmesi ve çalışmaların

yapılması konularında mutabık kaldı.
TIR - EPD konusunda Türk taşımacılarının yaşamış olduğu sorunlar gündeme getirildi. Belarus Heyeti, Belarus ve
Türk taşımacıları için aynı prosedürlerin işletildiğini, aynı ücretlerin tahsil
edildiğini ancak sistemin iyileştirilmesi
için çalışmaların yapılacağını belirtti.

ZMPD ve UND taşıma sorunlarını görüştü

Avrupa’nın en büyük taşımacılık filolarından birine sahip Polonya’nın muadil
derneği ZMPD, UND’yi ziyaret etti.
Ziyarette lojistiğin önündeki genel ve
ortak sorunlar hakkında karşılıklı görüş
alış verişi yapıldı.
Polonya Derneği, şu anda en büyük
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gündemlerinin Polonya taşımacılarının en büyük pazarı olan İngiltere’de
yaşanan Brexit gelişmeleri olduğunu belirterek, İngiltere’nin AB’den
ayrılmasıyla Avrupalı taşımacıların
taşımacılık ve gümrük alanında
İngiltere’de yaşayabilecekleri olası

sorunlar hususunda bilgi verdi ve
gelişmeler konuşuldu.
Polonya Derneği ile ayrıca Polonya
ve Ukrayna, Rusya arasında yaşanan
transit ve geçiş belgesi sorunları da
görüşüldü.
UND Avrupa güzergahlarında Türk
taşımacılarının yaşadığı transit kota
sorunları ve vize, sınır geçiş beklemeleri hususunda ZMPD’ye bilgi
vererek, çözüm için işbirliği talebinde bulundu.
Polonya Derneği ZMPD, bir sonraki
toplantı için UND’yi ülkelerimiz ve
genel taşımacılık sorunları hususunda istişarelerde bulunmak üzere
Polonya’ya davet etti.
Toplantıya; UND adına İcra Kurulu
Başkanı Alper Özel, UND Strateji ve
İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener ve
UND AB Başdanışmanı Can Baydarol, ZMPD adına Genel Direktör
Wieslaw Starostka ve Taşımacılık
Departmanı Direktör Yardımcısı
Joanna Popiotek katıldı.

uluslararası nakliyeciler derneği

und’den

Bolu Çalışma Grubu sektör sorunlarını görüştü
Bolu Çalışma Grubu Toplantısı 19
Eylül’de UND Bolu Bölge Temsilciliği Ofisinde gerçekleştirildi. Sektör
sorunlarının görüşüldüğü Çalışma
Grubu Toplantısında, Macaristan, Sırp Geçiş Belgeleri, Yabancı
Plakalı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı
modernizasyon çalışması, Kartel
Davası, Çalışma Grupları, Dijital
Takoğraf, U-ETDS gibi önemli konular görüşüldü. Toplantıya; Ömer
Gülen (Bolu Beyi), Fuat Tut (Kartal
Loj.), İbrahim Çelikbaş (Köroğlu),
İbrahim Türker (Abant Nak.), Engin
Ergin (Özay), Cemalettin Aydemir,
Tuncay Gülgönül (Derebey Loj.) ve
UND Bolu Bölge Temsilcisi Nusret
Özarslan katıldı.

Hatay’da UBAK Belgeleri görüşüldü

Rusya ve BDT
Ülkeleri Çalışma
Grubu toplandı

Hatay Bölge Çalışma Grubu Toplantısı,
4 Eylül’de UND Hatay Temsilciliğinde
gerçekleştirildi. Toplantıda UBAK ve İzin
/ Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları konuları
ele alındı, konu ile ilgili görüş ve talepler
dernek merkezine iletilmesine karar verildi.
Toplantıya; Kemal Gül (Gülsan), Ali Kuş
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(Özkuş), Yusuf Günsaldı (Günsaldı),
Mahmut Rıdvanoğulları (Platform),
Orhan Kurt (Kurt), Fevzi Gül (Gülsan),
Salah Mışraklı (Fidanlı), Mehmet Sağ
(Sağlam), Mehmet Kayabölen (Özuzunbağ), Emin Dablan (Şah), Fulya Özdemir
(UND) katıldı.

Rusya ve BDT Ülkeleri Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda, UBAK
izin belgeleri, geçiş belgeleri ve sınır kapılarında yaşanan yoğunluk konuları üzerinde
duruldu. Toplantıda ayrıca Çalışma Grubu
Başkanlığı görev devir teslimi gerçekleştirildi ve Çalışma Grubu Başkanlığı’na Onur
Ercan Başkan Yardımcılığına ise Gökhan
Kavak ile Onur Gül getirildi. Yapılan toplantıya; Murat Gümüşlüol (Logitrans), Sevim
Soylu (UNO), Onur Gül (Gülsan Nakliyat),
Gökhan Kavak (Kavak Group), Onur Ercan
(Troyka AŞ), UND adına ise İcra Kurulu
üyesi Kadir Çirkin, Uzman Ayşegül Ketenci
ve Uzman Berkalp Kaya katıldı.

uluslararası nakliyeciler derneği

und’den

Sürücü Vize Sorunları Schengen
Delegasyonu’na aktarıldı
UND, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu daveti üzerine, Schengen üyesi ülke
temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda sürücü vizelerine ilişkin yaşanılan sıkıntıları
ve çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantıya; UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel,
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Sevim ve
Operasyon Uzman Yrd. Selin Nazlı katıldı.

Macaristan İstanbul
Başkonsolosluğu’nda 16 Eylül 2019
tarihinde gerçekleştirilen toplantının
UND’ye ayrılan bölümünde İcra Kurulu
Başkanı Alper Özel, yaptığı sunum ile
son dönemde yaşanan gelişmeleri aktarılarak Türkiye Avrupa Delegasyonu’nun
soruları cevaplandırdı.

Umman Ulaştırma Heyeti UND’yi Ziyaret Etti
Umman Ulaştırma Heyeti, TOBB ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile birlikte UND’yi
ziyaret etti. Ziyarette karayolu taşımalarının
geliştirilmesinin önemine dikkat çekilerek,
iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının
önemine vurgu yapıldı.
Umman Ulaştırma Heyeti, UND’yi ziyaret
ederek karşılıklı ticaretin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüşmeler yaptı.
Toplantıya Umman heyeti adına; Umman
Lojistik Merkezi, Umman Gümrük İdaresi,
Umman TIR Sistemi Kefil Kuruluşu yetkilileri, Türkiye adına ise; Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri katılırken UND adına ise İcra Kurulu
Üyesi Alpdoğan Kahraman, Uzman Ayşegül
Ketenci ve Berkalp Kaya katıldı.
Umman Ulaştırma Heyeti ve UND
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arasında gerçekleştirilen toplantıda
öncelikle UND’yi tanıtan kısa bir sunum
gerçekleştirildi. Daha sonra, Türkiye’nin
Ortadoğu’ya yapmış olduğu taşımalar
hakkında bilgiler paylaşıldı. Ortadoğu
ve Umman’a yapılan taşımaların hangi
taşıma modlarıyla, hangi rotalar üzerinden gerçekleştirildiği konusu üzerinde
bilgilendirmeler yapıldı. Karayolu taşımalarının aktif olarak yapılabilmesi için
transit güzergahların önemi hakkında
görüşmeler yapıldı.
Türkiye ile Umman arasında çok az sayıda olan özellikle karayolu taşımacılığının
geliştirilmesi için önerilerde bulunuldu
ve karşılıklı görüş alış-verişi yapıldı.
Umman Heyeti, Lojistik Performans
Endeksi’nde ülkelerinin üst sıralarda

olduğunu, sahip oldukları altyapısı gelişmiş, önemli limanlar sayesinde taşımaların efektif şekilde gerçekleştirildiğini, bununla paralel olarak Türkiye ile
daha fazla taşıma yapmak istediklerini,
bu hedeflerinin gerçekleşmesi için her
türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

uluslararası nakliyeciler derneği

aktüel

Çekya Başbakanı Andrej Babis:
“Geçiş kotaları konusundaki taleplerinizi

Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğim”

TOBB’un ev sahipliğinde, 3 Eylül’de “Türkiye – Çekya Çalışma Yemeği” gerçekleştirildi.
Yemekte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çekya üzerinden transit geçecek taşımalar için kısıtlama uygulanmamasını arzu ediyoruz” derken, Çekya Başbakanı Andrej
Babis, “Geçiş kotaları konusundaki taleplerinizi Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğim”
dedi.

Ç

ekya Başbakanı Andrej Babiš’in
ülkemizi ziyareti kapsamında
TOBB’un ev sahipliğinde, 3 Eylül’de
“Türkiye – Çekya Çalışma Yemeği”
gerçekleştirildi. Çekya Başbakanı Andrej
Babiš’in beraberinde Çekya Ticaret
ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek, Çek
Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy
ile Çek firmalarının katıldığı çalışma yemeğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
da yer aldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
çalışma yemeğinin açılışında yaptığı
konuşmasında Çekya ile ticari ilişkileri
daha da genişletmek istediklerini belirterek, “Önümüzdeki dönem Çekya ile daha
fazla ticaret ve yatırım yapabileceğimize
inanıyorum. Şu an 3,7 milyar dolarlık
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ticaret hacmini rahatlıkla 5 milyar
dolara çıkarabiliriz” dedi.
Devamında, Türk taşımacıların AB
ülkelerine ve özellikle Almanya’ya
gerçekleştirdiği taşımalarda Çekya’nın
önemli bir transit ülke konumunda
olduğunu vurgulayan Hısarcıklıoğlu
“Ancak Çekya’dan yıllık sadece 10 bin
adetlik taşıma kotası alabiliyoruz. Bu
da transit taşımacılığımıza darboğaz
oluşturuyor. Benzer bir güzergâh
üzerindeki Slovakya, transit geçişlerde
herhangi bir kısıtlama uygulamıyor.
Benzer şekilde, Çekya üzerinden transit geçecek taşımalar için kısıtlama uygulanmamasını arzu ediyoruz. Sayın
Başbakan ve heyetinden bu konuda
bizlere yardımcı olmalarını istirham

ediyoruz. Çekya, Türkiye’nin Avrupa
Birliği ile ilişkilerine daima destek
vermektedir. Bu nedenle, iş dünyası
adına, başta Başbakan Sayın Babiş
olmak üzere tüm Çekya hükümetlerine teşekkür ediyorum. TürkiyeAB ilişkilerinde Çekya’nın, geçmişe
göre daha fazla desteğe ihtiyacı
var. Özellikle, Gümrük Birliği’nin
modernizasyonu ve vize serbestisi
konularında Çekya hükümetinin ve
iş dünyasının desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy konuşmasında enerjiden
elektriğe, demiryolu ve karayolu
inşaatından ilaç üretimine kadar
birçok sektörde Türkiye ve Çekya iş

uluslararası nakliyeciler derneği

birliğinin önünün açık olduğuna işaret
ederek ikili ticaretin geliştirilmesinden yana olduklarını söyledi. Dlouhy,
Türkiye ile Çekya’nın AB düzeyinde iş
birliğinin önemine de işaret ederek,
AB’nin Türkiye ile ticari ilişkilerine
daha fazla açık kapı bırakması gerektiğini vurguladı.
Çekya Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek,
Türkiye’nin özellikle son 10 yılda endüstriyel ve inovatif ekonomi alanında
yaşadığı gelişmeyi takdir ettiklerini
belirterek, iş birliklerini devam ettireceklerini dile getirdi.
Türkiye ile yeni işbirliği imkanları olduğunu kaydeden Havlicek, “Enerji, çelik
ve ilaç sektöründe iş birlikleri geliştirilebilir, taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı
anlıyoruz, tüm pozisyonların tartışılıp
incelenmesi gerekiyor.” diye belirtti.
Havlicek, Çekya’yı geleceğin ülkesi
haline getireceklerine değinerek, akıllı

altyapı, Ar-Ge ve startup gibi alanlara
yatırım yaptıklarını aktardı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan;
ülkeler arasındaki ziyaretlerin daha
sık gerçekleştirileceğini ve bugün
gerçekleştirilen ziyaretin önemini
vurguladı. Pekcan, iki ülke arasında
karşılıklı ticaret hacminin artırılması
ve çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi. Pekcan, Çekya’nın
da Türkiye gibi yüksek katma değerli,
yüksek teknolojili ürünlerin imalatına odaklandığına dikkati çekti.
Çekya ve Türkiye arasındaki ticaret
hacminin artırılması için, ticaretin
önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Pekcan,
transit kotaları başta olmak üzere,
Türkiye’ye uygulanan çelik kotalarından Gümrük Birliği’nin güncellenmesine pek çok konu üzerinde
görüştüklerini dile getirdi.
Çekya Başbakanı Andrej Babis ise

konuşmasında, “Bizim uzun dönemli
bir yatırım planımız var. Otoban ağını
tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere
yatırım yapmak istiyoruz. Eminim
ki bu konularda iş birliği yapabiliriz”
ifadesini kullandı. Türkiye ziyaretinde kendisine Çek iş insanlarının da
eşlik ettiğini belirterek, iki ülke arasında ümit vadeden iş birliği alanları
olduğunu söyledi. Her iki ülkenin de
mevcut ticaret hacminden memnun
olmadığı dile getirildi. Çekya’nın
ürettiği malların yüzde 87’sini Avrupa
Birliği’ne ihraç ettiğini ancak hükümetin girişimcileri yeni pazarlara
açılması konusunda desteklediğini
anlattı. Çek şirketlerinin Türkiye’de
akıllı şehir, madencilik, enerji alanlarında başarılı projeler yürüttüğü
belirtildi. Babis, Türk tarafının geçiş
kotaları konusundaki taleplerinin
Ulaştırma Bakanı ile görüşüleceği de
eklendi.

und’den

İngiltere ile transit kotalar ve
Schengen vizeleri sorunu konuşuldu
Türk-İngliliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen
İngiltere-Türkiye İş Forumu 4 Eylül tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

İ

ki ülke iş camiasının gündemindeki konuların ele alındığı, karşılıklı
yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatlarının tartışıldığı foruma, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, TBCCI Başkanı Alderman Emma Edhem, İngiltere’nin Türkiye
Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ile
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı
Arda Ermut’un konuşmacı olarak katıldı.
Forum kapsamında ayrıca, DEİK Türk
İngiliz İş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi, İngiltere Büyükelçiliği ve
İngiltere İhracat Finansmanı (UK Export
Finance-UKEF) yetkilileri tarafından
konuşmalar yapıldı.
Çeşitli panellerin de düzenlendiği
forumda UND İcra Kurulu Başkanı
Alper Özel, Brexit Sonrası Perspektif
Paneli’nde konuşmacı olarak yer alarak
Türkiye’nin İngiltere’ye gerçekleştirdiği
taşımalarda karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekti. Avrupa Birliği ülkeleri
tarafından uygulanan transit geçiş belgesi kotaları ve son dönemde öne çıkan
sürücülere ait Schengen vizelerinde
yaşanan problemler gündeme getirildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gerçekleştirdiği konuşmada İngiltere Ticaret
Bakanı Elizabeth Truss’ın “Brexit sonrası
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İngiltere’de 10 tane serbest bölge ve liman kuracağız” açıklamasının
Türkiye’nin burada çalıştığı projeyle
örtüştüğünü söyledi. Ek olarak, Brexit
sonrası gerek gümrük vergileri gerek
gümrükleme işlemleri yapılırken bazı
sıkıntılar olabileceğine işaret ederek,
bununla ilgili bir çalışma grubu kurduklarını ifade etti.
Bakan Pekcan, anlaşmasız Brexit
durumunda Türkiye’nin AB’den sonra
en çok negatif etkilenen ülke olarak
gözüktüğünü belirterek, “Birleşmiş
Milletler’in yaptırdığı çalışmalar Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretin
2,4 milyar dolar Türkiye aleyhine
etkileneceğini gösteriyor. Bizim kendi
yaptığımız çalışmalar, etki analizleri,

uluslararası danışman firmalarla
yaptığımız çalışmalarda bunun 3
milyar dolara kadar çıkabileceğini de
görüyoruz. Burada en çok etkilenen sektörler de otomotiv, tekstil,
hazır giyim, beyaz eşya ve elektronik oluyor. Otomotiv sektöründe
2 milyar dolar, tekstilde 1,3 milyar
dolar, elektronik ve beyaz eşyada da
500 milyon dolar kadar ticaretimizin
etkileneceğini görüyoruz maalesef”
değerlendirmesinde bulundu.
Her iki ülkenin iş çevrelerinin bir
araya gelmesine olanak sunan forum
kapsamında, Brexit sonrası perspektif, ileri teknoloji, finans ve altyapı;
enerji, üretim, inşaat konuları gündeme getirildi.

uluslararası nakliyeciler derneği

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Çalışma Grubu kuruldu
UND tarafından, sektörün Gümrük ve Antrepo kapsamına giren uygulama ve sorunlarına çözüm bulabilmek
için yapılan Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu toplantısında, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Çalışma
Grubu”nun kurulmasına karar verildi ve Çalışma Grubu
Başkanlığına Muhammet Ali Aslan (Ekol) seçildi.
Toplantıda ülkemiz Gümrük Müdürlüklerinde yaşanan
sorunlar ele alındı ve gerçekleştirilen Çalıştay’a yönelik
sonuç raporu görüşüldü. Gümrük ve Antrepo Çalışma
Grubu’nun yeni dönem başkanlığına Caner Tan (Tan) seçilirken başkan yardımcılığına Kemal Avcı (Mars) seçildi.
Toplantıya Yalçın Karakoç (Sittnak), Kemal Avcı (Mars),
Caner Tan (Tan Lojistik) Bora Apuhan (TOBBUND)
Kemal Sarıoğlu (Ekol), Alper Gürler (Ekol) Muhammet Ali
Arslan (Ekol) Aşkın Özuzcan (Schanker Arkas) Erkan Tan
(Tan Lojistik), Cahit Soysal (UND) Kadir Çirkin (UND)
katıldı.

und’den

Kafkasya - Orta Asya ticareti ve

taşımaları önem kazanıyor
UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Sevim Kuşak-Yol Projesi kapsamında
Orta Koridor’un kullanımının Türkiye’ye büyük avantajlar getireceğini söyledi.

V

. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya
Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi,
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma
ve Lojistik Fakültesi organizasyonu ile
19-20 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da
yapıldı. Kongrede akademik oturumların
yanı sıra sektör oturumlar da yapıldı.
Kongrenin sektör katılımıyla ilgili
oturumunda; UND İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Elif Sevim Kuşak-Yol Projesi
kapsamında Orta Koridor’un kullanımının Türkiye’ye sağlayacağı yararlar üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Oturumda
ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı Ulaştırma, Enerji ve Lojistik Daire Başkanı Volkan Recai Çetin,
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo)
Yardımcısı Turhan Özen, UTİKAD Başkanı Emre Eldener, TOBBUND Genel
Müdürü Mehmet Uylukçu ve MÜSİAD
Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet
Yayman sunum gerçekleştirdi.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan
İstanbul üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş, “Daha önce Uluslararası
Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret Lojistik
Kongresi’ni düzenlemiş, ev sahipliği
yapmış olan Kafkas Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve
Adnan Menderes Üniversitesi’nin çok
kıymetli bilim insanlarına çok teşekkür
ediyor, 5. Uluslararası Kafkasya-Orta
Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’ni
düzenlemek suretiyle bu bayrağı devralmak büyük bir mutluluk duyduğumuzu
ifade etmek istiyorum” dedi.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak, da yaptığı konuşmada, “Halihazırda dış ticaretimizde ağırlıklı olarak
deniz yolu taşımacılığını kullanıyoruz.
Ancak lojistik sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesi için tüm taşıma türlerinin
dengeli bir şekilde geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bakımdan yeniden
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canlandırılmaya çalışılan modern ipek
yolu ile özellikle demir yolu taşımacılığının dış ticaretteki yerinin güçlendirilmesini, taşımacılık türleri arasındaki
entegrasyonun sağlamlaştırılmasını,
lojistik sektörümüzün geleceği adına
son derece önemli bir adım olarak
görmekteyim. Üniversitemiz birçok
Uluslararası öğretim ağlarının üyesidir.
Hatta önemli bir kısmının kurucuları
arasında yer almaktadır. İpek Yolu Üniversiteler Birliği’nin de kurucuları arasındayız. Bu yılki toplantı da Taşkent’te
olacak. Bu hatta olan ülkelerin kendi
birikimlerini ve geleceğe yönelik düşüncelerini hayata geçirme şansları da
olacaktır. Modern İpek Yolu’nun orta
koridoru olarak adlandırılan hatta yer
alan ülkemiz, yakın gelecekte Orta
Asya ve Hazar Bölgeleri ile Avrupa
arasındaki ticarette vazgeçilmez bir
köprü olma yolunda emin adımlarla
yürümektedir” ifadelerini kullandı.
Yüksek katılımın sağlandığı kongre-

de lojistik sektöründe karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerilerine yer
verildi. Gümrük beklemeleri, maliyet
arttırıcı uygulamalar, miktar kısıtlamaları gibi birçok temel problemin
hala devam ettiği belirtildi. Rekabet
koşullarının iyileştirilmesi, elektronik
gümrük işlemlerinin arttırılması,
sektörel mevzuatın güncel ihtiyaçları
karşılayacak hale getirilmesi, ülkemizin lojistik performans indeksindeki
yerinin daha üst seviyelere çıkartılması, lojistikte yenilikçi yaklaşımlar,
inovasyon, Blockchain ve endüstri 4.0
uygulamaları, 11. Kalkınma Planında
Lojistiğe verilen önem ve iyileştirme çalışmaları konuları Kongrede
önemle üzerinde durulan konular
odu. Mevzuatta kolaylaştırmalar,
prosedürlerin basitleştirilmesi, kağıt
ve insan odaklı olmaktan uzaklaşıp
dijitalleşme ön plana alındığında sektörde yeni fırsatlar olacağı üzerinde
duruldu.

uluslararası nakliyeciler derneği

Gürcistan, Azerbaycan, Karadeniz
Çalışma Grubu toplandı
Gürcistan, Azerbaycan, Karadeniz Çalışma
Grubu Toplantısı 24 Eylül’de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
Sektör sorunlarının görüşüldüğü Çalışma
Grubu Toplantısında, Gürcistan kapıları
eylem planı çalışma grubu, Gürcistan
gümrüklerinde yazılan depo cezaları, Tiflis
Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu
ziyareti, Azerbaycan’daki resmi ödemeler
konuları öncelikli olarak görüşüldü.
Toplantıya; Yönetim Kurulu Üyeleri
Abdullah Özer (Özer Taşımacılık) ve
Kral Faysal Çillioğlu (Rizeport Lojistik),
Çalışma Grubu Başkanı İsa Baş (Çağlayan
61), Çalışma Grubu Üyesi Salim Uzun
(Uzunoğlu) ve Trabzon Bölge Temsilcisi
Hakan Demircan katıldı.

uluslararası nakliyeciler derneği
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Gaziantep’te taşımacılıkta yaşanan sorunlar ele alındı
Ülkemizin en büyük ihracat ve taşımacılık
güçlerinden biri olan Gaziantep bölgesinin
uluslararası taşımacı firmalarını temsil
eden Çalışma Grubu toplantısı 26 Eylül’de
yapıldı.
Sektör sorunlarının görüşüldüğü Çalışma
Grubu Toplantısında, Kapıkule inşaat
çalışması ve banka şubesinin açılması,
Schengen vizeleri, Macar Transit Belgeleri,
Bulgar 3.Ülke Belgeleri, gümrük kapılarındaki akaryakıt fiyatlarının yüksekliği, Rusya
Verhniy Lars kapısındaki yoğunluk konuları
ele alındı.
Toplantıya, Memik Taner, Cevded Demir,
Esat Aba, Sakip Savasci, Bektas Kayhan,
Kemal Toplar, Zeki Ozkan, Cetin Akyilmaz, Yusuf Erol, Memet Erdogan ve İsmail
Çirkin katılım gösterdi.

Mersinli nakliyeciler sorunları
Cumhurbaşkanına aktaracak

Mersin Çalışma Grubu ve İran-IrakAfganistan-Türk Cumhuriyetleri Çalışma Grubu toplantısı 26 Eylül’de Mersin
Bölge Temsilciliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda; İtalya İzmir Konsolosluğu
vize sorunu, Macaristan, Slovenya geçiş
belge sorunu, Frigofirik taşımalarda
yaşanan sorunlar, Seyir Araç Takip ve
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Filo Yönetim Sistemi, Mersin Limanı
giriş kartlarında yaşanan sorunlar,
Ro-Ro fiyatları hakkında ve nakliye
sektöründe yaşanan sorunların Cumhurbaşkanına doğrudan aktarılması
hakkında görüşüldü.
Toplantıya Ercan Arslan (Meter),
Muhittin Ocak (Ocaktrans), Siraç

Dündar (Dündar Lojistik), Nihat
Irmak (Gülbin) , Yaşar Özkaya (Öz
Özkayalar), Burhan Özcan (Özcanlar), Kerem İmrak (İmsan Tarım),
Muazzez Araç (Agit Nakliye), Mehmet Nuri Bulun (Özbilal) , Metin
Coşkun (Teknotaş) ve Songül Ay
(UND) katıldı.
uluslararası nakliyeciler derneği

uluslararası nakliyeciler derneği
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UND öncülük yaptı

Sırbistan ve Türkiye beraber hareket edecek
Türk taşımacıların Sırbistan sınırında yaşadığı kaçak göçmen sorunu UND’nin
öncülüğünde çözülüyor. Sırbistan ve Türkiye, sınırda yaşanan sorunlarının ortadan
kaldırılması için işbirliğine gitti.

U

ND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel
ve İcra Kurulu Üyesi Kadir Çirkin’in
Sırbistan’a yaptıkları ziyaret sonuç verdi ve taşımaların sorunsuz olarak gerçekleşmesi için önemli uygulamalar hayata geçti.
UND, buna benzer uygulamaların diğer
ülkelerde de hayata geçirilmesine yönelik
temaslarına başladı. Ülkemiz ’in AB’ye gerçekleştirdiği taşımalarda ana güzergahlarından bir tanesi olan Sırbistan’ın, ülkemiz
uluslararası taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren firmaların operasyon faaliyetlerinin
sorunsuz gerçekleşebilmesi açısından
önemi her geçen gün artırıyor. Sırbistan’ın
AB’ye sınır kapısı olması nedeni ile Türk
taşımacılarının son yıllarda kaçak göçmen
24
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sorunları ile en fazla karşı karşıya kaldığı
ülke konumunu aldı. Yaşanan sorunlara
çözüm bulabilmek amacı ile UND’nin
başlatmış olduğu yol haritası çerçevesince,
Sırbistan makamları ile önemli işbirlikleri
yapıldı.
İki ülke arasındaki işbirliklerine istinaden, UND Heyeti Sırbistan Sınır Kapıları
Batrovci’yi ve Horgos’u ziyarette bulunmuş ve sahada yaşanılan sorunların tespit
ve önleme çalışmalarını yapmıştı. Gerçekleştirilen ziyarette; Sırbistan’da kaçak göçmen vakalarının oluşmasının ana nedeninin Batrovcki Sınır Kapısına 10 kilometre
mesafede ana halterde yer alan göçmen
kampının konumu ve yetersiz güvenlik
önlemleri olduğu tespiti yapılmıştı. Sınır
Kapısında yaşanılan beklemeler nedeni
ile oluşan TIR kuyruklarında bekleyen
araçlara konuşlanan kaçak göçmenlerin
Hırvatistan makamları tarafından tespit
edilmesi durumunda 4 bin Euro tutarında
cezai işlem uygulanması konunun sektör
için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

UND 2 ADET KARBONDİOKSİT
CİHAZI HİBE ETTİ
Ceza uygulamalarının önüne geçebilmek
amacı ile UND’nin Sırbistan makamları
ile yaptığı işbirlikleri çerçevesince, 2 adet
karbondioksit cihazı hibe edildi. Sırbistan
makamları hibe edilen cihazlar vesilesi ile

uluslararası nakliyeciler derneği

UND, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve brokratları ile Sırbistan İçişleri Bakanlığı
Gümrük yetkililerine ve Sınır Polis Teşkilatına, Türk Emniyet Mensupları ile birlikte özverili çalışmalarından, ayrıca ziyaret esnasında
göstermiş oldukları yakın ilgi ve sürücülere yönelik yardımlarından dolayı sektör adına şükranlarını sunduğunu ifade etti.

çıkış yapan araçların büyük bir kısmını
kontrol edebiliyor ve herhangi kaçak göçmen tespit edilmesi durumunda hiçbir
cezai işlem uygulamadan araçtan göçmenin çıkartılmasını sağlıyor. Ayrıca, halatın
tekrar bağlanarak mühürlenmesine
imkan veriliyor. Firmaların Sırbistan’dan
çıkmadan önce araçlarına kaçak göçmen
kontrolü yaptırması büyük önem taşıyor.
Bu kontroller sayesinde Hırvatistan
makamları tarafından uygulanan cezai

yaptırımların önüne geçilebilecek.
Türkiye ile Sırbistan makamları çerçevesince gerçekleştirilen iş birliğinin en
önemlilerinden biri de; 16 Haziran 2019
itibari ülkemiz emniyet gücü mensubu
11 polisin Batrovci, Röszke ve Horgos
sınır kapılarına 7/24 görev yapması oldu.
Uygulamaya konulan bu işbirliği sürücülerimize önemli faydalar sağlamasına ek
olarak vatandaşlarımızın sınır geçişlerine
destek oldu.
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Kimya sektörü ihracatta

20 milyar dolara koşuyor
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya
sektörü, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,77 artışla 1,63 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörünün 8 aylık ihracatı ise yüzde 18,83 artışla
13,4 milyar dolara ulaştı.

İ

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya
sektörünün Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Pelister, şunları söyledi:
“2019 yılında en çok ihracat yapan ikinci
sektör olarak istikrarlı bir şekilde devam
ediyoruz. Kimya ihracatımız Ağustos
ayında yüzde 18,77 artışla 1,63 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün
8 aylık ihracatı ise yüzde 18,83 artışla
13,4 milyar dolara ulaştı. Bildiğiniz üzere
geçtiğimiz hafta Sayın Ticaret Bakanımız
Ruhsar Pekcan tarafından İhracat Ana
Planı açıklandı. Biz ihracatçılar için yol
gösterici nitelikte olan bu önemli master
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planda, öncelikli 5 sektörden biriyiz.
Türkiye’nin büyümesinde önemli rolü
olan ihracatta, stratejik öneme sahip
kimya sektörümüz de en çok ihracat
gerçekleştiren ikinci sektör olarak bu
büyümeye önemli katkı sağlıyor. Kimya
sektöründe hammadde bağımlılığımızı
azaltmak için sektörümüze yönelik ülkemize doğrudan yatırımcı çekmemiz
gerekiyor. İhtisaslaşmış serbest bölgeler
oluşturmamız gerekiyor. Bu yeni akımı
tamamen dijital değişime odaklı ve
teknolojik açıdan son derece gelişmiş olarak dizayn etmeliyiz. Yeni ana
planda verimlilik, inovasyon ve yüksek
teknoloji öne çıkıyor. Bizler de sektör

temsilcileri olarak dijital değişimin
destekçisiyiz. Ülkemizin 2019 yılı için
belirlenen 200 milyar dolarlık ihracat
hedefleri doğrultusunda, kimya
sektörümüzün de ihracatını yüzde
15 artırarak 20 milyar dolar seviyelerine yükseltmek için İKMİB olarak
çalışmalarımıza hız kesmeden devam
ediyoruz.”

Ağustos ayında en fazla ihracat
yapılan ülke Hollanda oldu
Hollanda, Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ağustos ayında
Hollanda’yı takip eden ilk onda yer
alan diğer ülkeler ise İtalya, Irak,
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Mısır, Suudi Arabistan, Almanya, ABD,
İspanya, İngiltere ve İran oldu.
Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2019
yılı Ağustos ayında 166 milyon 149 bin
dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında
Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler
ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”,
“uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”,
“muhtelif kimyasal maddeler”, “kauçuk,
kauçuk eşya”, “organik kimyasallar” ihraç
edildi. Hollanda’ya bu yıl yapılan sekiz
aylık kimya ihracatı ise 740 milyon 600
bin dolara ulaştı.
2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde
en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler
arasında ise Hollanda, İspanya, İtalya, Almanya, Irak, Mısır, Malta, ABD, Yunanistan ve İngiltere ilk onda yer aldı.

Kimya alt sektörlerinde en çok
“mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve ürünler” ihracatı
gerçekleştirildi
Alt sektörlerde mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve ürünler ihracatı, 523 milyon 263
bin 533 dolarla Ağustos ayı kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada
462 milyon 582 bin 979 dolarlık ihracatla
plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 134 milyon
825 bin 265 dolarla üçüncü sırada yer
aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk
onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu
yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk,
kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep
ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’,
‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal
maddeler’ ve ‘yıkama müstahzarları’
oldu.

uluslararası nakliyeciler derneği

2019 aylık bazda kimya ihracatı
AY
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos

   
          
            
            
           
            
            
            
            

2018 DEĞER ($)  
1.353.531.654,21    
1.265.531.849,44    
1.566.978.246,63    
1.353.909.699,99    
1.467.443.906,34    
1.423.566.900,00    
1.477.111.032,27    
1.378.639.701,35    

2019 DEĞER ($)  
1.539.710.775,52    
1.645.528.407,29    
1.840.494.383,36    
1.771.812.084,53    
1.938.817.627,02    
1.298.459.832,99    
1.739.896.062,39    
1.637.452.481,33    

FARK (%)
% 13,76    
% 30,03    
% 17,46    
% 30,87    
% 32,12    
% -8,79    
% 17,79
% 18,77

2019 yılı Ağustos ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO
Ülke
AĞUSTOS 2018 DEĞER ($)
1
HOLLANDA         62.053.712,32
2
İTALYA
        41.953.352,41
3
IRAK
        69.401.742,59
4
MISIR
        78.176.202,30
5
SUUDİ A.
        12.538.627,20
6
ALMANYA         69.586.175,17
7
A.B.D
        37.986.011,25
8
İNGİLTERE         65.707.114,85
9            İRAN (İSLAM CUM.)         37.110.420,33

   AĞUSTOS 2019 DEĞER ($)         DEĞİŞİM DEĞER (%)
            166.148.566,24
                 % 167,75
            116.629.902,39
                 % 178,00
             76.009.498,38
                     % 9,52
             68.820.971,88
                  % -11,97
              68.317.524,50
               % 444,86
             63.256.352,88
                   % -9,10
              56.147.029,25
                   % 47,81
              48.157.032,38
                 % -26,71
            44.828.602,69
                  % 20,80

2019 yılı Ağustos ayı kimya sektörü
ihracatında alt sektörler
ÜRÜN GRUBU

                                                   AĞUSTOS 2018             AĞUSTOS 2019
2018 -2019 %  FARK
                                    
    DEĞER ($)                      DEĞER ($)                             DEĞER

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 298.576.220                 523.263.533
PLASTİKLER VE MAMULLERİ
   441.511.163                462.588.921
ANORGANİK KİMYASALLAR
  148.701.163                134.825.265
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN
  84.903.663                  90.961.064
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA
  96.428.284                  87.562.998
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI
  60.232.553                  68.738.077
ORGANİK KİMYASALLAR
63.863.880                  64.185.242
ECZACILIK ÜRÜNLERİ
  62.991.849                  63.873.558
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER
  50.818.106                  58.693.431
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
35.080.913                 38.032.024
GÜBRELER
20.069.223                 25.188.358
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER
13.695.724                  17.792.276
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜR.          688.487                    1.008.722
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ
      893.414                         707.183
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MAD.       169.843                          23.749
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ           15.216                            8.080
TOPLAM
  
                     1.378.639.701            1.637.452.481

             % 75,25
               % 4,77
             % -9,33
                % 7,13
             % -9,19
             % 14,12
              % 0,50
               % 1,40
             % 15,50
               % 8,41
             % 25,51
             % 29,91
             % 46,51
          % -20,84
          % -86,02
          % -46,90
             % 18,77
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TİM, KOSGEB ile ihracata “İlk Adım Seferberliği” başlatıyor

KOBİ’ler ihracatçı olacak

TİM, KOBİ düzeyindeki firmaların ihracata özendirilmesi ve uluslararası arenada farkındalık oluşturmak amacıyla KOSGEB ile işbirliği anlaşması imzaladı.

6

1 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği
ve 27 sektörü ile 85 bine yaklaşan ihracat ailesinin çatı kuruluşu Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracata yeni
başlayacak KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına
cevap verebilmek amacıyla KOSGEB ile
güçlerini birleştirdi. TİM Başkanı İsmail
Gülle ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr.
Cevahir Uzkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle “TİMKOSGEB İhracata İlk Adım Seferberliği
İşbirliği Protokolü”nü imzaladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, törende
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin KOBİ
ağırlıklı bir ekonomi olduğunu, istihdamın yüzde 74’ünü, üretilen katma
değerin yüzde 54’ünü ve ihracatın da
yüzde 56’sını KOBİ’lerin oluşturduğunu
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dile getirdi. Ekonomideki önemi göz
önüne aldığımızda KOBİ’lerin çok
daha fazla ihracatçı olmaları için el
birliğiyle çalıştıklarını aktaran Pekcan,
bakanlığın da bu konuda çok destek
sağladığını ifade etti.

“KOBİ’lerin pazara giriş ve markalaşma desteklerine ihtiyacı var”
Türkiye’deki KOBİ’lerin genellikle
doğrudan ihracatçı olmadıklarını
belirten Bakan Pekcan, “Doğrudan ihracatçı olan KOBİ’lerimiz daha düşük
teknoloji yoğunluklu ihracat yapıyorlar. Ülkemizin rekabet gücünün
artırılması, yenilik ve girişimciliğin
geliştirilmesi, istihdamın artırılması
ve ülkemizin ihracatının yükseltilmesi
için KOBİ’lerimizin verimlilik artışı,

büyüme, kurumsallaşma ve uluslararası rekabet gücünün artırılması,
pazara giriş ve markalaşma desteklerine ihtiyacı var.” diye konuştu.
Bakanlığın bu bilinçle KOBİ’lere yönelik desteklerini gözden geçirdiğini,
yapılandırdığını ve artırdığını anlatan
Pekcan, şöyle devam etti:
“Bu yıl 1,7 milyar dolar ihracat
desteği verdik. Bizim bütçemiz 3,7
milyar dolar. Biz davet ediyoruz,
duyurular yapıyoruz, ‘Gelin kullanın’
diyoruz, desteklerimizi anlatıyoruz.
Bu iş birliğinin ben bunun için de çok
faydalı olacağına inanıyorum. Sayın
Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 11.
Kalkınma Planı’nda ihracata dayalı
büyüme ve kalkınma hedefleniyor.
Dolayısıyla Milli Seferberlik anlayışı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin KOBİ ağırlık-lı bir
ekonomi olduğunu, istihdamın yüzde 74’ünü, üretilen katma değerin yüzde 54’ünü ve
ihracatın da yüzde 56’sını KOBİ’lerin oluşturduğunu dile getirdi. Ekonomi-deki önemi göz
önüne aldığımızda KOBİ’lerin çok daha fazla ihracatçı olmaları için el birliğiyle çalıştıklarını
aktaran Pekcan, bakanlığın da bu konuda çok destek sağladı-ğını ifade etti.

içerisinde hep beraber ihracatımızı
artırmak ve tabana yaymak yönünde
çalışacağız. Bu konuda TİM’in çok güzel çalışmaları var. Yine TİM ve TOBB iş
birliğiyle İhracat Destek Ofis’lerini 81 ile
yaymayı düşünüyoruz bakanlık destekli
olarak. Bunun dışında ihracat eğitimleri
veriyoruz. Kadın ve genç girişimcileri
ihracatçı yapmak üzere kadın ve genç
girişimci network’ü ve bir web platformu planlıyoruz onları birleştirmek için.
Aynı zamanda melek yatırımcılarla onları birleştirmek için de bir web platformu
kurmayı amaçlıyoruz.”

Eximbank’ın KOBİ’lere destekleri
Bakan Ruhsar Pekcan, Türk
Eximbank’ın da KOBİ’lere yönelik desteklerini artırdığını dile getirdi. Geçen
yıl bu desteklerden 11 bin 500 KOBİ’nin
faydalandığı bilgisini paylaşan Pekcan,
sözlerini şöyle tamamladı:”Bu yıl 12 bin
500 KOBİ faydalandı ve hedefimiz de 15
bin KOBİ’nin bu desteklerden yararlanması. Türkiye’deki ihracat kredilerini
yüzde 53’ünü tek başına Eximbank veriyor. Ve yapılan toplam ihracatın yüzde
26’sını Eximbank finanse etmiş, bunu
da yüzde 29’a çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu sene 48,4 milyar dolarlık bir ihracat
kredisi vermeyi planlıyoruz. İnşallah
hedefimiz bunu da 70 milyar dolara
çıkarmak. Ayrıca Eximbank ihracatçı
KOBİ’lerimize TL bazında yüzde 11,65
faiz oranıyla da kredi veriyor. Orta
yüksek ve yüksek teknoloji ürünü ihraç
eden firmalarımız için de aynı oranda
kredi vermeye devam edeceğiz.”

Bir gün 3.5 milyon KOBİ’yi ihracat
ailesinde göreceğiz
İmza töreninde konuşan TİM Başkanı
İsmail Gülle, 2018’de Türkiye’nin maruz
kaldığı kur saldırılarının olumsuz etkilerini karşılamada ihracatçıların ciddi bir
direnç gösterdiğini ve bu durumun işletmeler için gerçek manada bir ihracat
seferberliğine dönüştüğünü belirterek,
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“2008-2018 yılları arasında her yıl ortalama 11 bin firmamız ihracata merhaba
derken, 2019’un sadece ilk 8 ayında tam
12 bin firma ihracat ailesine katıldı. Bu
firmalarımızın 2,2 milyar dolar ihracata
imza atmaları, bizler için son derece
büyük bir mutluluk, bir gurur kaynağı.
Köklü firmalarımız ile birlikte, ihracata
başlayan KOBİ’lerimiz, geçtiğimiz yıl
168 milyar dolar olan ihracatımızı,
ağustos ayında 12 aylık periyotta 180
milyar dolara taşımayı başardı. Hükümetimizle birlikte, bu seferberliği ülke
sathına yaymak, bir gün, 3,5 milyon
KOBİ’mizin ihracat ailemize katılmasını görmek; TİM olarak en büyük en
büyük hedefimizdir” diye konuştu.

KOBİ’lerimiz için dünya pazarlarını erişebilir kılacağız
Bu sorumluluk çerçevesinde bugüne kadar Girişim evlerinden dijital
dönüşüm projelerine, 7/24 hizmet
veren ALO TİM hattından TİM aplikasyonuna, İnovasyon ve Girişimcilik
Akademisi bünyesinde yürütülen İnoSuit Programına kadar birçok yeniliği
hayata geçirdiklerini söyleyen Gülle,
sözlerine şöyle devam etti:
“İhracata başlamak isteyen KOBİ’lerimizin uluslararası arenaya çıkarmak
üzere, KOSGEB ile birlikte uzun
soluklu bir iş birliğine imza atıyoruz.
İmzaladığımız protokolle, ülkemizdeki KOBİ düzeyinde firmalarımızın
ihracata özendirilmesini amaçlıyoruz.
KOBİ’lerimize ihracat konusunda kapsamlı, mentörlük ve eğitim projeleri
yürütüp, onlar için dünya pazarlarını
erişebilir kılacağız. Tüm dijital platformlarımızla, ticaret heyetlerimizle,
fuarlarımızla, pazar araştırmalarımızla
ve devlet destekleriyle ve dünya genelindeki Türkiye Ticaret Merkezlerimizle KOBİ’lerimiz artık tüm dünyaya
erişebilecek. En büyük çekincelerin
başında gelen, yurtdışının uzaklık
ve yabancılık algısının KOBİ’lerimiz

nezdinde kırılmasını sağlayacağız.
TİM ve KOSGEB olarak güçlerimizi
birleştirerek, firmalarımıza eğitim ve
danışmanlık hizmeti verecek, araştırma faaliyetlerine dâhil ederek en
doğru ürünle en doğru pazarda yer
almalarını sağlayacağız. Eğitimleri
başarı ile tamamlayan firmalarımıza
“Dış Ticaret Eğitimi Katılım Sertifikası” vereceğiz. Teorik bilgileri
pratiğe dökebilmeleri için, KOSGEB’in
İşletme Geliştirme Destek Programı
kapsamında KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını gözeterek TİM olarak yeni
model ticaret heyetleri düzenleyecek,
firmalarımızı potansiyel müşterilerle
buluşturacağız. Dünya pazarlarındaki
alıcılarla ilk temaslarında onların yanında olacağız, ilk sözleşmelerinde, ilk
sevkiyatlarında onlara destek vereceğiz. KOBİ’lerimizin dünya pazarlarına
açılmasında gereken finansman desteği için önemli bir görev üstlenmiş olan
EXİMBANK’ımız ile birlikte yeni nesil
finansman metotları üzerinde çalışacak ve ihracatçılarımızı rakiplerine
karşı güçlü kılacağız. Bu yapıyı daha
kurumsal bir birlikteliğe dönüştürmek
için, ülkemizde ihracatın merkezi
sayılan bu binamızda KOSGEB’in bir
ofis açması, ihracatımıza önemli katkı
sunacaktır.”

Mikro düzeydeki başarıları,
makro düzeye taşıyacağız
Tüm gayretlerinin ihracatçıların
hedeflere ulaşması ve aşması için
olduğunu vurgulayan Gülle, şunları
kaydetti: “Bu güç birlikteliğinin de
desteği sayesinde, 100 binin üzerinde
ihracatçı ile 226,6 milyar doları aşacağımıza eminiz. Protokol ve akabinde
ortaya konacak çalışmaların etkinliğini de çok sıkı takip edeceğiz. Programlarımıza katılan firmalarımızın
ihracat faaliyetlerini ve devamlılıklarını düzenli olarak ölçeceğiz. Süreklilik
sağlayan firmalarımızı bir üst sınıfa
taşıyarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve
markalaşmaya eğilmelerini sağlayacağız. Bu sayede, mikro düzeyde elde
edeceğimiz başarıların makro düzeyde
ihracatımıza ve buradan hareketle
yatırım, istihdam ve büyümeye katkılarını hep birlikte göreceğiz.”
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Türk firmaları Asya Pasifik bölgesini
potansiyelinin altında değerlendiriyor
Asya & Pasifik ülkelerinde Türkiye’den 2017 yılında tespit edilen 5 adet sıfırdan yatırım var. 2018 yılındaysa 10 yatırım (5 tane birleşme satınalma) bulunuyor. 2017 yılında toplam işlem büyüklüğü 353 milyon dolarken, 2018 yılındaki yatırımların büyüklüğü yaklaşık bir milyar 151 milyon dolara yükseldi. Yatırım aktivitesi olarak demir çelik
ve gıda sektörleri ön plana çıkıyor. Genel bağlamda bölge Türk şirketleri tarafından
potansiyelinin çok altında değerlendiriliyor.

T

ürk yatırımları incelendiğinde Asya
Pasifik bölgesi her geçen sene ağırlığını arttırıyor. Bölge 2017 yılında
toplam 4 ülke ile endekste yer bulurken,
2018 yılında 8, bu yıl ise 10 ülkeyle ön
plana çıktı. Hükümetin yıl içerisinde
açıkladığı ‘Yeniden Asya’ stratejisinin
yeni dönemde iş dünyasında da belirginleşeceği düşünülüyor. Küresel ekonomik
hareketliliğin tersine, ekonomi gündemimizde çeşitli sebeplerle ikinci planda kalmış Asya Pasifik bölgesi önemli fırsatları
hala barındırıyor. Son iki yılda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki
ziyaretlerinin ikili ekonomik ilişkileri
güçlendireceği öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında Singapur ve
Avustralya’nın da endekse yüksek gelirli
ülkeler kategorisinde girdiği gözlendi.
Türk şirketlerinin küresel eğilim ile
paralel biçimde bölgedeki etkinliklerini
arttırması gerekiyor.
Yabancı yatırımcıların bir numaralı
adresi Asya Pasifik bölgesi, geçtiğimiz
yıl çektiği yatırımları yüzde 4 oranında
arttırdı. Özellikle Çin’e yönelen yatırımlar 138 milyar doları ile tüm zamanların
zirvesine ulaştı. Çin haricinde ise Güneydoğu Asya ülkelerine 150 milyar dolar
yatırım gitti. Çok çeşitli sektörlerde ve
özellikle Çin’den bölgeye transfer edilen
imalat operasyonları, yeni dönemde de
bu bölgedeki yabancı yatırımları tetikleyecek.
Çoğunluğu Hindistan’a olmak üzere
Güney Asya’ya yönelik yabancı yatırım
girişleri daha çok perakende, e-ticaret ve
telekomünikasyon sektörlerine yönelmiş
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görünüyor. Bölgedeki yatırımlar yüzde
4 artarak, 43 milyar doları Hindistan’a
olmak üzere, 54 milyar dolara yük-

seldi. Çin’in 2017 yılı sonunda
yasalaştırdığı ‘yabancı yatırım uyum
endeksi’ bazı belirlenen sektörlerde
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yabancı yatırımları arttırmayı hedefliyor. Hedef sektörler arasında ileri teknoloji, çevre odaklı teknolojiler ve ileri
düzey hizmet sektörleri yer alıyor. Bu
adımlarla Çin’in, yabancı yatırımlarda
2018 yılında yaşanan artışı sürdürmesi
öngörüyor.
Küresel ekonomik hareketliliğin tersine,
ekonomi gündemimizde çeşitli sebeplerle ikinci planda kalmış Asya Pasifik
bölgesi önemli fırsatları hala barındırı-

yor. Ciddi bir genç ve büyüyen nüfusa
sahip bu ülkelere dönük gerek siyasi
gerek ekonomik ilişkilerimiz son yıllarda önemli mesafe kat etti. Bölge bu yıl
tüm kategorilerde toplam 10 ülkeyle
yer edindi. Bölgenin yatırım cazibesi
Türk yatırımcıları gözüyle son yıllardaki artış eğilimini sürdürdü. Hükümet
tarafından bu yıl açıklanan ‘Yeniden
Asya’ açılımının yatırımlara olumlu
yansıması bekleniyor.

DEİK yatırımcı algı anketi sonuçlarına
göre, Çin’in Kuşak ve Yol Girişiminin
(BRI) bölgedeki Türk yatırımlarının
geleceği konusunda olumlu bir hava
yarattığı söylenebilir. Ancak somut
ilerleme kaydettiğini belirten yatırımcı sayısı henüz düşük seviyededir.
Olumlu ekonomik görünüm ve Çin,
Hindistan gibi büyük ekonomilerdeki
yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik
devam eden çalışmalar neticesinde
bölgeye dönük yabancı yatırım akışlarının geleceği konusunda ihtiyatlı
bir iyimserlik söz konusudur. Son
yıllardaki sıfırdan yatırım ve birleşme
satın almalar da bölgenin potansiyelini ve yatırımcı algısının iyimserliğini
destekleniyor. Diğer tarafta küresel ticarette son dönemde yaşanan
gerilimler ve korumacı politikalar
yatırımcı hissiyatını olumsuz yönde
etkileyebilecek riskler barındırıyor.

Çoğunluğu Hindistan’a olmak üzere
Güney Asya’ya yönelik yabancı
yatırım girişleri daha çok perakende,
e-ticaret ve telekomünikasyon
sektörlerine yönelmiş görünüyor.
Bölgedeki yatırımlar yüzde 4 artarak,
43 milyar ABD doları Hindistan’a
olmak üzere, 54 milyar ABD dolarına
yükseldi. Çin’in 2017 yılı sonunda
yasalaştırdığı ‘yabancı yatırım uyum
endeksi’ bazı belirlenen sektörlerde
yabancı yatırımları arttırmayı hedef.
Hedef sektörler arasında ileri
teknoloji, çevre odaklı teknolojiler
ve ileri düzey hizmet sektörleri yer
alıyor. Bu adımlarla Çin’in, yabancı
yatırımlarda 2018 yılında yaşanan
artışı sürdürmesi öngörüyor.
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Kuzey Makedonya, Avrupa’ya

sıçrama noktası olabilir

Aralık ayında NATO’ya üye olmaya hazırlanan, Ekim ayında ise; Avrupa Birliği ile tam
üyelik müzakerelerine başlamayı hedefleyen Balkanlarda Avrupa’nın kapısı konumundaki Kuzey Makedonya, ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için kolları sıvadı. Makedonlar son olarak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak
ve Yönetim Kurulu üyelerini Üsküp’te VİP heyet şeklinde ağırladı. Kuzey Makedonya
Başbakanı Zoran Zaev Kuzey, Türk firmalarının Kuzey Makedonya’da yapacakları yatırımlarla Makedonya’yı Avrupa’ya sıçrama noktası olarak kullanabileceklerini söyledi.

K

uzey Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev Kuzey Makedonya’nın küçük
bir ülke olduğunu ancak özellikle
tarım sektöründe potansiyeli olduğunu,
Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle Türk firmalarının Kuzey Makedonya’da yapacakları yatırımlarla Makedonya’yı Avrupa’ya
sıçrama noktası olarak kullanabileceklerini söyledi.
Makedonya’daki Türk yatırımlarından
mutlu olduklarını dile getiren Zaev,
“Türkiye’de Makedon, Makedonya’da ise
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Türk kökenli insanlar yaşıyor. İki ülke
arasındaki çok iyi ilişkileri, iki halkın
çok yoğun ilişkileri destekliyor. Bu
çerçevede Türk yatırımlarının artmasını arzuluyoruz. Konserve, depolama,
paketleme, kurutma ile ilgili alanlarda büyük bir potansiyel görüyoruz.
Kuzey Makedonya olarak yatırımcıları
çekmek için ciddi teşvikler sunuyoruz.
Sizleri bu teşviklerden yararlanmaya
ve Makedonya’ya yatırıma davet ediyoruz” diye konuştu.

Kotalar ticaretimize
zarar vermemeli
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Hayrettin Uçak, Türkiye’den Kuzey
Makedonya’ya narenciye ürünleri
ihracatındaki 8 bin ton kotanın
yetmediğini, Makedon halkının daha
sağlıklı ve ucuza Türk narenciye
ürünlerini tüketebilmesi için kotanın
15 bin tona çıkarılmasını istediklerini
dile getirdi. Uçak, Başbakan Zaev’den
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yatırımlara teşvik verdiklerini anlatan
Apostolska, “Yeni istihdamda yüzde
20 teşvik veriliyor. Yeni istihdamda
4400 Avro’ya kadar desteği, Her
işçiye 300 Avro asgari ücret verirseniz
5 yıl süreyle kullanabilirsiniz. ARGE
Merkezi kurarsanız 5 yıl süreyle yıllık
yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla
yıllık 1 milyon Avro’ya kadar destekten yararlanabilirsiniz. Yatırımların
büyüklüğüne ve hedef yatırım olma
durumuna göre gelir vergisi, kurumlar vergisi desteği, yüzde 10 ve 20’lik
dilimlerde nakit iade fırsatları var”
diye özetledi.

504 milyon dolarlık ticaret
hacmi 1 milyar dolara çıkabilir

gazlı içecekler ve meyve sularındaki
verginin kaldırılmasını, Makedon gümrüklerinin hafta sonu da çalışmasını
talep etti.
Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev, gümrüklerin hafta sonu çalışması için Gümrükler Genel Müdürü ile
görüşeceğini, kotaların arttırılması ve
vergilerin kaldırılması için ise; Maliye
Bakanı ile konuyu değerlendireceği sözünü verdi. Zaev, “Kuzey Makedonya’da
narenciye ürünleri üretilmediği için
Türkiye’den narenciye ithalatındaki
kotanın kaldırılması doğru bir öneri.
Kuzey Makedonya’da sezonu olmayan
ürünlerde de o dönemlerde kotalar
kalkmalı” değerlendirmesinde bulundu.

10 yılda genel ticaret
yüzde 36 arttı
Ziyaretlerde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi
Tunç, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’yı
anayasal adıyla ilk tanıyan ülke olduğunu ve Üsküp’e büyükelçi gönderen
ilk devlet olduğunu söyledi. Kuzey
Makedonya’nın ülke bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının değişmezliğini
Türkiye’nin kararlılıkla savunduğunun
altını çizen Tunç, Türkiye’nin Kuzey
Makedonya’ya her zaman destek sağladığını vurguladı.
İki ülke arasında son yıllarda üst düzey
ziyaretlerin gerçekleştiğine işaret eden
Tunç, “Bu ziyaretler bizleri daha da
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yakınlaştırdı. Karşılıklı yatırımların
artması genel ticaret hacmimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmuştur.
Son 10 yılda genel ticaret hacmimizde
yaklaşık yüzde 36’lık bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu gelişme iki ülke
için de olumludur. Tarım alanındaki
ilişkilerimizin de olumlu bir şeklide
gelişebilmesi için pek çok konuda Kuzey Makedonya ile iş birliği yapmaya
hazırız.” diye konuştu.

Yatırımcılara 4 aşamalı
teşvik paketi
Kuzey Makedonya Dış Yatırımlar
Bakanı Zorica Apostolska, Kuzey
Makedonya’nın NATO ve AB
üyeliği yolunda hızla ilerlediğini, yabancı yatırımcıların gönül rahatlığıyla
yatırım yapabileceği bir ülke konumunda olduklarını, Makedonya’ya
yatırım yapacak yabancı sermayeye
4 aşamalı teşvikler sunduklarını
dile getirdi. Yeni istihdam sağlayan

Kuzey Makedonya Hükümetinde
Türk kökenli tek bakan olan Dış
Yatırımlar Bakanı Elvin Hasan,
Makedonya’da 23 bin ton tütün üretimi olduğunu, 100 milyon Avroluk
tütün ihracatları bulunduğunu,
tütün üretimini yoğunlukla Türk
kökenli vatandaşların yaptığını, Ege
Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut
Özgener’in Makedonya’da tütün
sektörüne yatırım yaptığını bu yatırımdan mutlu olduklarını dile getirdi.
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında İstanbul’da 14 Ekim’de Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu yapacaklarını anlatan Hasan, “Türkiye ile Kuzey
Makedonya arasında 504 milyon
dolar olan dış ticaret hacmini 1 milyar
dolara çıkması için Türkiye - Kuzey
Makedonya İş Forumuna büyük önem
veriyoruz” şeklinde konuştu.
Gazi Baba Belediye Başkanı Georgievski, Üsküp sınırları içindeki en
büyük belediye olduklarını ifade etti.
Gazi Baba’daki yatırım imkanları
hakkında bilgiler veren Georgievski, Hem sanayi ve hem de tarımsal
yatırımlar için ellerinde uygun araziler
olduğunu dile getirdi. Georgievski,
“Yatırımcıların uygun faaliyetleri için
elimizden geleni yapmaya hazırız. İki
ülke arasındaki dış ticaret hacminin
son 10 yılda yüzde 36’lık artışı bunun
daha da artabileceğini gösteriyor. Bu
gerçekleştirmek için biz de hazırız.”
değerlendirmesinde bulundu.
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Sular durulmuyor

TİCARET SAVAŞLARI
DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR
ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergileriyle başlayan
korumacılık dalgası ticaret savaşlarına dönüştü. ABD ve Çin arasındaki gerilim
dinmek bilmezken global ticaret adeta bıçak sırtında ilerliyor. Bu yılın ilk
çeyreğindeki küresel ticaret göstergeleri, son 9 yılın en düşük seviyesinde
seyretmişti. Birleşik gösterge, 2010 yılı Mart ayından bu yana ilk kez 2019 yılının
ilk çeyreğinde 96,3’e düşmüştü. Dünya Ticaret Örgütü ve iş çevrelerinin tüm
uyarılarına rağmen ABD geri adım atmıyor. Peki bu iş nereye kadar gidecek?
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T

icaret savaşlarının küresel ticarete etkileri otaya çıkmaya başladı.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2019
yılının üçüncü çeyreğinde de küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısını
yaptı. DTÖ tarafından yayımlanan son
raporda yer alan ve dünya ticaretiyle
ilgili farklı kriterlerin değerlendirilmesiyle hesaplanan birleşik göstergenin
üçüncü çeyrekte ortalama 95,7’ye düşmesi öngörülüyor.
DTÖ’nün hesaplamalarına göre, 100’ün
altında bir gösterge ticarette trendin altında büyüme sinyalleri olarak

yorumlanıyor. Buna göre, 2019 yılı
üçüncü çeyreğinde gösterge, ihracat
siparişlerinde 97.5, uluslararası hava
nakliyesinde 91.4, otomobil üretimi ve
satışınde 93.5, elektronik parçalarda
90,7 ve tarım, ham maddede 97’de
100’ün altında seyredecek. Bu göstergelerin içinde sadece konteyner liman
çıkışı 99 ile 100’e yaklaşıyor.
DTÖ’ye göre, küresel ticaret 2019
yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın ilk
çeyreğine göre sadece yüzde 1,9 artış
gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğindeki
artışın, 2017’ye oranla yüzde 4 artış
gösterdiği dikkate alındığında, küresel
ticaretteki büyümenin son bir yıl
içindeki düşüşü açıkça gözler önüne
seriliyor.
Bu yılın ilk çeyreğindeki küresel ticaret
göstergeleri, son 9 yılın en düşük seviyesinde seyretmişti. Birleşik gösterge,
2010 yılı Mart ayından bu yana ilk
kez 2019 yılının ilk çeyreğinde 96,3’e
düşmüştü. 2019 yılının ikinci çeyrek
rakamları ise henüz açıklanmadı.
Küresel ticaretteki son dönemde
yaşanan gerginliklerin sürmesinin, bu
durumu daha kötüleştirebileceği uyarısı yapan DTÖ, daha önceki bir yazılı
açıklamasında, “Ticaretteki süregelen
ivme kaybı, ticaretteki gerginliklerin
acilen azaltılması ihtiyacını ortaya koyuyor. Aksi takdirde, devam eden siyasi
riskler ve finansal dalgalanmalarla
birlikte bu durum ekonomik krizin habercisi olabilir” ifadesini kullanmıştı.

BURAYA NASIL GELİNDİ?
Haziran 2018’de ABD; Kanada, Meksika ve AB’den yapılan alüminyum ve
çelik ithalatında ağır vergi uygulamalarına gidileceğini açıkladı. ABD Ticaret

Bakanı Wilbur Ross, söz konusu verginin, çelikte yüzde 25, alüminyumda
yüzde 10 olacağını söyledi.

Çin, ABD’yi akıllı davranmaya
davet etti
Çin, 19 Haziran’da, ABD’yi mevcut
ticaret sorunu konusunda daha akılcı
olmaya ve hem başkalarının hem de
kendinin çıkarlarını baltalamaktan
vazgeçmeye çağırdı. Çin Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang “Ticaret Bakanlığı Sözcüsü zaten Çin’in
ekonomi ve ticaret konusunda resmi
tutumunu bildirdi” dedi ve ABD’nin
doğru ile yanlışı birbirine karıştırdığına ve ithamlarının nedeninin kendi
tek taraflılığını ve korumacılığını
maskelemek olduğuna dikkat çekti.

AB’den misilleme
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu,
ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma
ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı misillemenin
temmuz ayında yapılmasını öngören
kararı onayladı.
AB Komisyonu, haftalık toplantısında
ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma
yönelik devreye aldığı ilave gümrük
vergileri konusunu ele aldı. Konuya
ilişkin açıklamada, AB Komisyonu
üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği bildirildi. Konuyla
ilgili yasal prosedürün haziran ayı
bitimine kadar tamamlanması beklendiğine dikkat çekilen açıklamada,
ABD’ye karşı ilave gümrük vergilerinin temmuzda yürürlüğe konmasının
öngörüldüğü belirtildi.

Norveç, DTÖ uyuşmazlığı
şikayetini başlattı
Norveç, ABD ile bazı ithal çelik ve
alüminyum ürünlerine ilişkin ABD
görevleriyle ilgili WTO ihtilaf danışmanlığı talebinde bulundu. Talep 19
Haziran’da DTÖ üyelerine dağıtıldı.
Norveç, ABD’nin çelik ve alüminyum
ürünlerinin ithalatında sırasıyla
yüzde 25 ve yüzde 10’luk görevler
olduğunu ve DTÖ’nün Tarifeler ve
Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
1994 ve Korumalar Anlaşması’nın hükümlerine aykırı olduğunu iddia etti.

uluslararası nakliyeciler derneği

EYLÜL

35

DOSYA

Alan Wolf: Dünya ticareti
hiç bu duruma gelmemişti
DTÖ Genel Direktör Yardımcısı Alan
Wolf, dünya ticaretinin hiç bu kadar çekişmeli bir dönemden geçmediğini söyledi ve “İyi niyet ve çaba ile dünya ticaret
sistemi güncellenebilir ve geliştirilebilir”
dedi. Wolf, dünya ticaretin nasıl olup da
bu kadar çekişmeli bir duruma geldiği ile
ilgili yaptığı yorumda, bunun sebeplerini; teknolojik değişim, otomasyon, bilgi
devrimi ve küreselleşme olarak sıraladı.
Bütün bunların sonucunda popülizm ve
milliyetçiliğin yükseldiğini aktaran Wolf,
burada politikacıların nasıl tavır aldıklarının çok önemli hale geldiğini belirtti.
Wolf burada ABD örneğini veriyor. Wolf
bugüne kadar bütün ABD başkanlarının
ticaret sistemine bağlı kaldığını belirterek, “Yeni başkan ise tüm ticaret anlaşmalarının kötüye gittiğini savunuyor”
dedi.

SON DURUM NEDİR?
Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Gelişme
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Wang Yiming, Çin Makroekonomik
Araştırma Akademisi’nin düzenlediği
bir sempozyumda, ABD’nin yeni ek
gümrük vergileri koyma tehdidinin
yalnızca Amerikalı tüketicilerin çıkarlarını aşındırmakla ve Amerikan ekonomisini aşağı çekmekle kalmayıp küresel
ekonomik ortamda da yeni istikrarsızlıklara yol açacağını söyledi. 7 Ağustos

36

EYLÜL

2019 tarihinde düzenlenen toplantıda
konuşan Wang; Çin, Amerika Birleşik
Devletleri’nin maksimum ölçülerdeki baskısıyla istikrarlı bir ekonomik
büyüme sağlayarak başa çıkabileceği
belirterek “Faturayı ödeyenler muhtemelen Amerikan tüketicileri olacak”
dedi. Wang, yeni önerilen vergi atışlarının ABD’de tüketimi engelleyeceğini,
perakende endüstrisinde istihdamı
etkileyeceğini ve ABD ekonomisi üzerindeki aşağı yönde baskıyı artıracağını sözlerine ekledi.

ABD’de halk serbest ticaret
olsun diyor
ABD’de yayın yapan NBC ve Wall Street Journal gazetesinin son anketine
göre, Amerikalıların üçte ikisi serbest
ticareti destekliyor. Bu oran, bir
önceki yıl yapılan ankete göre yüzde 7
oranında artmış durumda. Ankete katılanların yüzde 64’ü serbest ticaretin
ABD ekonomisinin küreselleşmesine
katkı yapıp yeni pazarlar bulmasına
yardımcı olacağını düşünüyor.
Katılımcıların sadece yüzde 27’si ise
serbest ticaretin ABD’de imalat sektörü
ve diğer kritik sektörlere zarar verdiğine
inanıyor. Serbest ticareti tercih edenlerin oranı 2015’ten 13 puan, 2017’den ise
7 puan yükselmiş durumda. Aksi görüş
bildirenlerin oranı ise 2017’ye göre
yüzde 10 düşüş gösterdi. 10-14 Ağustos
günlerinde gerçekleştirilen ve farklı
siyasi görüş ve sosyo ekonomik sınıftan

1000 kişinin katıldığı ankette çeşitli
konularda da ABD’lilerin görüşleri
soruldu. Ankete katılanların yüzde
55’i Trump’ın politik duruşuna onay
vermedi. Bu oran bir önceki ay yapılan
anketin üç puan üstünde.

Apple CEO’su: Ek gümrük vergisi
Apple-Samsung rekabetini
olumsuz etkileyecek
ABD’nin Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürünlere getireceği yüzde
10 gümrük vergisi, ABD’li şirketleri de
olumsuz etkileyecek. Bu şirketlerin
başında da Apple geliyor. Apple CEO’su
Tim Cook, bu konuyu görüşmek üzere
ikinci kez ABD Başkanı Donald Trump
ile bir araya geldi. ABD’nin uygulayacağı ek vergi tarifesinin Apple’ın
rekabet gücüne büyük darbe vuracağını
belirten Tim Cook, bu durumun Apple
ile Samsung arasında “eşit olmayan”
rekabet oluşturacağını söyledi. Uluslararası ajansların haberlerine göre
Trump, görüşme sonrasında yaptığı
açıklamada “Tim Cook’un görüşleri
ikna edici. Bunu düşünüyorum” dedi.
Trump, “Tim Cook ile iyi bir toplantı
yaptım. Tim Cook’a çok saygım var
ve Tim benimle gümrük tarifeleri
hakkında konuştu” yorumunu yaptı.

Çin, ABD’nin ek vergileri
nedeniyle DTÖ’ye başvurdu
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin
300 milyar dolar değerindeki Çin
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menşeli ürüne 1 Eylül itibarıyla yüzde 15
oranında ek gümrük vergisi uygulaması
nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne
(DTÖ) şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
ABD’nin uyguladığı tarifelerin, iki ülke
liderleri arasında Osaka’da varılan uzlaşıyı açıkça ihlal ettiğini belirtti.
Açıklamada, Çin’in bu durumdan büyük
memnuniyetsizlik duyduğu ve tarifelere
kararlılıkla karşı çıktığı vurgulandı.
Bakanlığın açıklamasında, ayrıca Çin’in
meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla
savunacağı, DTÖ kurallarıyla uyum
hâlindeki uluslararası ticaret düzeni ile
çok taraflı ticaret sisteminin korunmasını destekleyeceği de kaydedildi.

Trump, DTÖ’yü hedef aldı:
Gerekirse çıkacağız, bizi yıllardır
mahvediyorlar
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üyeliğin ülkeye
olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek
örgütten çıkabileceklerini söyledi.
Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh
kentinde düzenlenen bir kampanya mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump,
DTÖ’ye üyeliğin ülkeye olumlu dönüş
sağlamadığını söyledi.
Trump, “Gerekirse çıkacağız. Bizi yıllardır mahvediyorlar ve bu artık olmayacak” dedi.

Çin tarafından karşılıklı olarak koydukları gümrük vergilerinin etkilerini
hissetmeye başladıkları vurgulanıyor.
Araştırma, yatırımcıların kaygılarının
piyasalardaki güven ortamına olumsuz
yansıdığı ve işverenlerin de, ürettikleri
ürün ve hizmetlere yönelik talebin
yavaşlamasına tepki olarak istihdam
ettikleri emekçi sayısında azaltmaya
gittikleri belirtiliyor.
ABD ile Çin arasındaki dış ticaret
hacmi, ağustosta bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 17,3 azalarak 47,7
milyar dolara geriledi.
ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşlarının etkileri
2 ülkenin makro verileri üzerinde görülmeye devam ederken, ABD ile Çin
arasındaki ticaret de gittikçe azalıyor.
Çin hükümeti ve Çin Merkez Bankası
(PBoC), ticaret savaşlarının etkilerini
azaltıcı önlemler almaya devam etse de
ABD ile olan ticaret azalışını sürdürüyor. Çin’in dış ticaret verilerine göre,
ülkenin hem global hem de ABD özelinde ticaret hacmi düşüş eğiliminde
hareket ediyor.
Çin’in dış ticaret hacmi, son 4 aydır
geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, ABD ile Çin arasındaki ticaret
hacmi de son 9 aylık dönemde 2018’in
aynı dönemine göre azalış kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay,
300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde

10 ilave vergi konulacağını duyurmuş,
daha sonra bazı ürünlerde bu vergileri
belirli bir süre ertelediğini açıklamıştı.
Analistler, Trump’ın, bu kararı ABD’de
artan resesyon beklentileri üzerine aldığını belirterek, aralık ayına kadar ek
vergi olmadan alınabilecek ürünlerin
ticaretinde önemli artış yaşanacağı
beklentisinin boşa çıktığını söyledi.

ABD İLE ÇİN’İN TİCARETİ GERİLİYOR
Verilere göre, 2 ülke arasındaki dış
ticaret hacmi, geçen ay 2018’in aynı
dönemine kıyasla yüzde 17,3 azalarak
47,7 milyar dolara geriledi.
Çin’in ABD’ye ihracatı, geçen ay
2018’in aynı dönemine göre yaklaşık
yüzde 16 düşerek 37,3 milyar dolara,
ABD’den ithalatı da yüzde 21,8’lik
azalışla 10,4 milyar dolara indi.
Çin’in ithalat rakamları, yılın başından bu yana azalış gösterirken, sadece
nisan ayında 2018’in aynı dönemine
göre arttı. Çin’in ABD’den yaptığı
ithalat ise son 12 aydır yıllık bazda
geriliyor.
Çin’in ihracatı ağustosta yıllık bazda
yaklaşık yüzde 1 düşüşle 214,8 milyar
dolar olurken, ithalatı da yıllık bazda
yüzde 5,6’lık azalışla 180 milyar dolara
indi. Dış ticaret rakamlarının son 4 aydır gerilediği Çin’de, dış ticaret hacmi
ağustosta yıllık bazda yüzde 3,2’lik
düşüş kaydetti.

Ticaret savaşları nedeniyle
ağustos ayında ABD’de
10 bin kişi işsiz kaldı
Fransa’da yapılan bir araştırma ÇinAmerika ticaret savaşıyla Birleşik
Devletler’de işyeri kaybı arasındaki
ilişkiyi belirliyor. ABD’de işyerlerinde
saptanan istihdam kaybı ağustos ayında
hızlanarak sürdü. 5 Eylül’de yayımlanan bir incelemeye göre, bu kaybın 10
binden fazlasının sadece Çin ile girişilmiş ticaret savaşından kaynaklandığı
görülüyor.
İşverenler de istihdam kaybının bir
ağustos ayı için 2009’dan bu yana en
yüksek düzeye çıktığına işaret ediyorlar.
İşsizleşme, özellikle sağlık, teknoloji ve
imalat sektörlerinde temmuz ayına kıyasla hemen hemen yüzde 38 oranında
sıçrayarak 53 bin 480 sayısına vardı.
Challenger, Gray & Christmas’ın raporunda işverenlerin Birleşik Devletler ve
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DOSYA

Çınar: ABD kendi ekonomik refahını

korumak için bu savaşı başlattı

ABD’nin Çin’e uyguladığı ek gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşı, dünya ticaretini tehdit eder hale geldi.
Mentor Grup Şirket Ortağı Dr. Hakan Çınar, ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden ticari gerilimi değerlendirdi. Çınar, global ticaretin seyrini, bu gerilimin lojistik sektörüne etkisini ve riskleri anlattı.
- Savaş doğrudan ticaretin kendisinde yaşanıyor
- ABD, ekonomisini tehdit eden konuların, gelecekte kendilerini ve refahlarını riske eder hale gelmesi sebebiyle
bu girişimi başlattı.
-Türkiye - Avrupa Birliği arasındaki ticaretin azalması, ticaret savaşlarının da etkisi ile korumacılığın artmasının
etkisi var.
- Küreselleşen bir dünya üzerinde ülkelerin ticareti kısıtlamaları ancak dönemsel bir durum olacağından, çok
da üzün sürmesi olanaksız.
- Ticaret savaşları bizim için kısa vadede tehdit gibi görünse de, aslında içinde önemli bir fırsatı da barındırıyor
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TİCARETİN DE SAVAŞI OLUYORMUŞ!
Ticarette savaş olur mu; aslında hep
olmaz diye görüşler verdik yıllarca.
Daha doğrusu, ülkeler arasında siyasi
gerginlikler yaşansa dahi, bunun
ticarete yansımadığını veya yansımaması gerektiğini dile getirdik ve
bunun pek çok da örneğini gördük.
Mesela geçmişte İsrail ile yaşanılan
siyasi gerginliklerin, ticaretimize
yansımamış olması güzel bir örneğimizdi. Keza, birçok ülke arasında
benzer bir durum yaşandı geçmişte.
Ancak bahse konu durumun da değiştiğine şahit oluyoruz artık. Rusya
ile aramızda yaşanılan siyasi krizin
ticarete nasıl yansıdığı dahi halen
hepimizin hafızalarında olsa gerek.
Ancak bu kez durum daha da farklı,
savaş doğrudan ticaretin kendisinde
yaşanmakta. Ülkeler aslında iki şey
için savaşırlar. Bunlardan ilki bağımsızlıklarını, dolayısı ile topraklarını
ve egemenliklerini korumak yahut
elde etmek, diğeri ise yaşam şartlarını daha iyi seviyelere çıkartabilmek.
Ticaret savaşları ikinci sebebin ta
kendisi. ABD’nin Çin’e karşı başlattığı ticari savaş ile gündemimize bu
kavram bomba etkisi ile düştü.

SAVAŞIN SEBEBİ ABD’NİN
EKONOMİK KAYGILARI
ABD, şüphesiz ekonomisini tehdit
eden konuların, gelecekte kendilerini
ve refahlarını riske eder hale gelmesi
sebebiyle bu girişimi başlattı. Ticaret
savaşlarında ülkelerin birbirlerinden
yaptıkları alımlara yönelik yüksek
vergi veya kotalar uygulamak suretiyle, bir yandan o ülkenin daha fazla
güçlenmesini engellemeye yararken,
diğer yandan üretime yönlenmek anlamına geldiğini unutmamak gerekir.
Güçlü devletler, savaş başlattıkları
ülkelere yönelik bu tip engelleyici
politikalar ile tedbir alırken, aslında
başka ülkelere şans vermek zorunda
olduklarının da altını çizmek gerekir.

BU SAVAŞ LOJİSTİK İÇİN
FIRSATLAR BARINDIRIYOR
Ülkemiz ve lojistik sektöründen bu
gelişmelerin bizi nasıl etkileyeceğine
de göz atmak gerekir. Katıldığım tüm
etkinlik veya televizyon programlarında da belirttiğim üzere, ticaret
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Ticaret savaşlarında ülkelerin
birbirlerinden yaptıkları alımlara
yönelik yüksek vergi veya kotalar
uygulamak suretiyle, bir yandan o
ülkenin daha fazla güçlenmesini
engellemeye yararken, diğer yandan üretime yönlenmek anlamına
geldiğini unutmamak gerekir.
Güçlü devletler, savaş başlattıkları
ülkelere yönelik bu tip engelleyici
politikalar ile tedbir alırken, aslında başka ülkelere şans vermek
zorunda olduklarının da altını
çizmek gerekir.
savaşları bizim için kısa vadede
tehdit gibi görünse de, aslında içinde
önemli bir fırsatı da barındırmakta.
Sadece bu dönemleri çok kuvvetli ve istikrarlı durarak geçirmeyi
başarmak durumundayız, en önemli
motivasyonumuzun uzun vadede
kazançlı çıkacağımız hususuna olan

inancımız olmak zorunda. Ancak
hiç şüphesiz, ticaret savaşlarının
daha da küreselleşmesi, ülkelerin
birbiri ile ticaretlerinin azalması
riskini arttırdığından, bu durumun
lojistik sektörüne de zarar vermesini beklemek abartı olmayacaktır.
Doğal olarak ticaret hacminin
azalması özellikle taşımacılık ve
elbette gümrükleme alanında bir
düşüşle karşı karşıya kalınmasına
yol açacaktır. Ve hatta son bir yılda
Avrupa Birliği ile ticaretimizin
azalmasını, ticaret savaşlarının da
etkisi ile korumacılığın benimsenmesine bağlayabiliriz. Ancak her ne
olursa olsun, bu ticaret savaşlarının
uzun süreli olmasını beklemediğimi
belirtmek isterim.
Zira böylesine küreselleşen bir
dünya üzerinde ülkelerin ticareti
kısıtlamaları ancak dönemsel bir
durum olacağından, çok da üzün
sürmesi olanaksız. Dolayısı ile lojistik sektöründe belirli daralmalar
olsa da bunun ancak kısa dönemli
olacağını uzun vadedeki planların
ticaret savaşlarına göre yapılmaması
gerektiğinin altını çizmek isterim.
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İHRACAT

12 aylık ihracat
180 milyar doları geçti
Sivas Kongresi’nin 100. Yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’ta
ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye’nin ihracatı ağustosta yüzde 1,7 artış göstererek 13 milyar 150 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracat rakamı ise 180.1 milyar dolara ulaştı.

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla
ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini, Sivas Kongresi’nin 100. yılı vesilesiyle
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin
atıldığı Sivas’ta açıkladı. Ağustos ayında
ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre
bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7
artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde
2,9 artış ile 117,3 milyar dolara ulaşırken, son
12 aylık ihracatta 180,1 milyar dolar ile Yeni
Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da
yaklaşıldı.
Yılın son 4 ayında mevsim etkilerinin
azalmasıyla birlikte her ay bir önceki yılın
aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış
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yakalayarak yıl sonu hedefinin rahatlıkla
aşılacağını söyleyen TİM Başkanı İsmail
Gülle, “Geçtiğimiz gün TÜİK’in açıklamış olduğu, 2019 yılı 2. çeyrek büyüme
rakamlarımızda da 7,4 puan olarak gerçekleşen net ihracatın katkısı, ekonomik
büyümemizde ihracatın önemini bir kez
daha öne çıkarmıştır” dedi.
İhracat ailesi açısından son günlerin en
önemli gündeminin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından geçtiğimiz hafta
açıklanan İhracat Ana Planı olduğunu
söyleyen Gülle, “Ekonomimizin en
önemli sacayaklarından olan ihracatın
yol haritası niteliğindeki İhracat Ana
Planı, sektör görüş ve önerilerini karşılarken ihracat hedeflerimize giden yolda

ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine
ışık tutmaktadır. Dijital dönüşüm,
Sanayi 4.0, yeni nesil teşvikler, yatırıma
ilişkin yeni yaklaşımlar ve buna benzer
atılacak tüm adımlar ihracatımıza
çarpan etkisi yaratacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
200 milyar dolarlık ihracat değerine
ulaşabilmek adına 223 ülke ve bölgede
ticaret diplomasisini sürdüreceklerini
vurgulayan Gülle, Yeni Ekonomi Programı ve 11. Kalkınma Planında belirtilen
226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat
hedefini de rahatlıkla aşacaklarını
kaydetti.
2020 yılında e-ticaret piyasa hacminin
1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiuluslararası nakliyeciler derneği

gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar
ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere
ve 633 milyon dolar ile Irak oldu. İlk
10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2
olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7
olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız
olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki
payı ağustosta yüzde 48,2 oldu.
ğini hatırlatan Gülle, Türkiye’nin lojistik
konumu ve hava yolu ağı göz önünde
bulundurulduğunda İhracat Ana Planının işaret ettiği e-ticaret atılımlarının
hedeflere ulaşmada ciddi rolü olacağına
dikkat çekti.

Lider Otomotiv sektörünü Kimyevi
Maddeler takip etti
Ağustos ayının lideri, ihracatını yüzde 8,4
artırarak 1,74 milyar dolara ulaşan Otomotiv sektörü oldu. Yüzde 19 artışla 1,63
milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler
sektörü ikinci, yüzde 1,2 artışla 1,4 milyar
dolara ulaşan Hazırgiyim ve Konfeksiyon
sektörü üçüncü oldu. İhracatını en çok
artıran sektörler ise yüzde 46,5 artışla 175
milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık, yüzde 30,2 artışla 6 milyon dolara
ulaşan Süs Bitkileri ve yüzde 29,5 artışla
286 milyon dolara ulaşan Çimento Cam
Seramik Toprak Ürünleri oldu.

132 ülkeye ihracatımız arttı
Ağustos ayında ihracatçılar, ülkemizin
bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132’sine ihracat
artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un,
tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde
uluslararası nakliyeciler derneği

Yalova ihracatını 17 kat artırdı
İllerin ihracatına bakıldığında: ağustos
ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok
ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6
milyar dolarla İstanbul, 974 milyon dolarla Kocaeli ve 953 milyon dolarla Bursa
oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 17 katına çıkararak 57 milyon dolar
ihracata ulaşan Yalova, yüzde 36,8 artışla
44 milyon dolar ihracata ulaşan Muğla ve
yüzde 34,4 artışla 31 milyon dolar ihracata
ulaşan Malatya’da yaşandı. Yalova’nın ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü etkili
olurken, Muğla ve Malatya’da Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründeki
artış başarıyı getirdi.

174 ülkeye TL ile ihracat yapıldı
Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL
kullanıldı, toplam rakam bir önceki
yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak
3,7 milyar TL oldu. 5967 firma ağustos
ayında beyannamelerinde Türk Lirasını
tercih etti.
Ağustos ayında 13,2 milyar dolarlık
ihracat rakamına 344 bin beyanname ile
ulaştı. En çok beyanname açılan günler
yine Cuma günleri olurken, 91 firma 11-14

Ağustos günlerini kapsayan 4 günlük
Kurban Bayramı tatili süresince dahi 65
milyon dolarlık 227 beyanname açarak
ihracata devam etti.

Çelik sektörü 54 ülkeye
ihracatta lider sektör oldu
Hangi il, hangi sektörde hangi ülkeye
ihracat yapıyor diye bakıldığında ise
54 ülkeye en çok ihracat yapan sektör
Çelik oldu. 45 ülke ile Kimyevi Maddeler
sektörü ikinci olurken, 35 ülkede ise lider
sektör Hububat.
İller bazında; 16 il en çok ihracatı Irak’a
gerçekleştirdiği görüldü. Irak’ı 12 ille
Almanya, 6’şar ille ABD ve Çin takip
ediyor. Sivas ili için ise tablo şöyle: Sivas,
Ağustos ayında 5 milyon dolar, yılın ilk 8
ayında ise 50 milyon dolar ihracata imza
attı. İlin en çok ihracat gerçekleştirdiği
ilk 3 sektör 1,8 milyon dolarla Makine ve
Aksamları, 1,5 milyon dolarla Madencilik
Ürünleri ve 318 bin dolarla İklimlendirme sanayii olurken, en çok ihracat
yaptığı ilk 3 ülke ise 804 bin dolarla Çin,
708 bin dolarla ABD ve 324 bin dolarla
Suudi Arabistan oldu.

8 aylık parite kaybı
3,1 milyar dolar
Miktar bazında ihracatta ise ağustosta
yüzde 17,8 artışla 11,8 milyon tona, yılın
ilk 8 ayında 95,6 milyon tona ulaşıldı.
Son olarak, ağustos ayında Euro dolar
paritesinin etkisi negatif yönlü 190,4
milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında
pariteden kaynaklanan negatif etki 3,1
milyar dolar oldu.
EYLÜL
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Otonom sürüş 1.6 trilyon dolara koşuyor
En büyük etkisi taşımacılık sektörüne olacak otonom sürüşün 2030 yılına kadar 1.6
trilyon dolarlık değer yaratması öngörülüyor. Şimdiden birçok marka otonom araçlarını tanıtmaya başladı. Yeni trend olan bağlanabilirlik her geçen gün artıyor, 10 yıl
içinde araçların yarısı bağlanabilir olacak.

Y

önetim danışmanlığı firması McKinsey,
endüstrideki 4 temel trend kapsamında
otomotivin geleceğine dair öngörülerini ve araştırma sonuçlarını paylaştı. McKinsey danışmanlarına göre; otonom sürüş,
bağlanabilirlik, elektrifikasyon ve araç
paylaşımındaki gelişmeler, sadece otomotivde değil, sigortacılık, hizmet sektörü ve
kamu gibi pek çok alanda köklü bir değişim
yaratacak. Bugün neredeyse tüm otomotiv
üreticileri, araçların çok az ya da hiç sürücü
müdahalesi olmadan yol alabilmelerine
olanak tanıyan otonom sürüş projeleri
yürütüyor. İnsanları yeni nesil yolculuk
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deneyimiyle buluşturması beklenen bu
teknolojinin potansiyel büyüklüğünü
gözler önüne sermek üzere ‘McKinsey
Center for Future Mobility’, uluslararası çapta bir araştırma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında farklı teknolojik ve
ekonomik koşullarda, şehir içi ve otoyol

şartlarında 40’tan fazla araç kullanımı
senaryosu modellendi. Buna göre;
2030 yılında otonom araçlar, küresel
ölçekte yıllık 1,6 trilyon Dolar değer
yaratacak potansiyele sahip olacak.
Bu, Ford, General Motors, Toyota ve
Volkswagen’in 2017 yılı cirolarının 2

Çin, sürücüsüz araçlar için yaptığı akıllı otoyolu test etti
Çin’in doğu eyaleti Shandong’da sürücüsüz araçlar için yapımı devam eden akıllı
otoyoldaki deneme sürüşleri başarıyla tamamlandı. Üç tünel, üç gişe, bir köprüden oluşan
otoyolda güvenli sürüş için gerekli olan tüm aplikasyonlar test edildi. Otoyol, 2023 yılında
tamamlanarak sürücüsüz araçların hizmetine sunulacak.

uluslararası nakliyeciler derneği

katına eşdeğer bir ekonomik kazanca işaret ediyor. Yaratılacak değerin neredeyse
üçte biri, artık ihtiyaç duyulmayacak park
alanlarının ticari alanlara ya da konutlara
dönüştürülmesinden elde edilecek. yüzde
15’i çalışanların her gün iş için yaptıkları
yolculukların verimli hale gelmesinden
elde edilecek. Yaklaşık 4 milyar Dolar’ı
ise çevresel zararın engellenmesinden
kazanılacak. En önemlisi ise bu değerin
yarısından fazlası, insan hatalarından kaynaklanan milyonlarca kazanın önlenmesiyle sağlanacak. Örneğin, 2040 yılında,
Almanya’da otonom araçların önleyeceği
kazalar sayesinde sadece hastane ve medikal hizmetlerden 1,2 milyar Euro tasarruf
edilebileceği hesaplandı. Otonom sürüşle
birlikte azalan risklerden dolayı sigortacılık sektörü daralma yaşayabilir, otomobille
olan ilişki değişeceği için alkollü araç
kullanma cezası tarih olabilir ve bunun
yerine yeni bir yasal çerçeve belirlenmesi
gerekebilir. Ayrıca otonom araçlara olan
ilgi üretimden kaynaklı enerji tüketimini
artırabilir ve kamunun araç vergileri ve
plaka ücretleri gibi gelir kaynakları çarpıcı
bir şekilde azalabilir.

YENİ İŞ MODELERİ GELİŞECEK
Bağlanabilirlik trendi otomobillere olağanüstü bir güç ve potansiyel kazandırıyor.
Bağlantılı araçlar bir yandan kullanıcıların
yolculuk deneyimlerini zenginleştirirken
bir yandan da yeni hizmet alanlarının ve iş
modellerinin gelişmesine olanak veriyor.
Bağlanabilirlik sayesinde elde edilen bilgi
ağı, sürücüler, otomobil üreticileri ve
yenilikçi hizmet sağlayıcılar için değer
taşıyor. Yapay zeka ve sezgisel ara yüzlerin
de kullanımıyla otomobiller, bilgiyi zengin
bir deneyime, verimli bir yolculuğa ve
kârlı bir işe dönüştürmeye hazırlanıyor.
Bugün pek çok üretici ve hizmet sağlayıcı
araçlardan elde ettikleri veriyi otomobilleri ve servisleri geliştirmek için kullanıyor.
Bunun bir adım ötesinde ise farklı servis
sağlayıcıların bu ağa katılması bulunuyor.
Örneğin; bir restoran menülerini araç içi
sistemlerle, holografik garson gibi, henüz
yoldayken sürücü ve yolcularla paylaşabilir
ve sipariş alabilir. McKinsey’nin yapmış
olduğu araştırmalara göre; araç sahipleri
bağlantılı otomobillere yoğun ilgi gösteriyor. Sürücülerin yüzde 40’ı daha fazla
bağlanabilirlik için şu an kullandıkları

uluslararası nakliyeciler derneği

• Otonom sürüş 2030 yılında, yılda 1,6 trilyon Dolar değer yaratma kapasitesine sahip olacak.
• Bağlanabilirlik teknolojileri bugün sürücülerin %40’ını cezbediyor, 2030’da ise araçların
%45’i gelişmiş bağlanabilirlik özellikleriyle donatılacak ve 450 ilâ 750 milyar Dolar değerinde
bir ekonomi yaratacak.
• Bugün araç almayı düşünenlerin %20’si elektrikli araçlara ilgi gösteriyor ve 2020’de
dünyada kullanılan elektrikli araç sayısı 3 milyona ulaşacak.

araç markasını bir başkasıyla değiştirebileceklerini belirtiyor. Ayrıca 2030 yılına
dek yeni araçların yüzde 45’inin kullanıcılarına özel kontrol, eğlence ve reklam
gibi hizmetler sunabilecek seviyede
bağlanabilirlik özelliklerine sahip olacağı
ve 450-750 milyar Dolar aralığında bir
değer yaratabileceği öngörülüyor. İleriki
yıllarda ise bağlantılı araçlar canlı diyalog,
kişiselleştirilmiş tercihler ve sanal şoför
gibi yeni özellikler kazanacak. McKinsey 2025-2030 yılları arasında elektrikli
araçlar ile konvansiyonel otomobiller
arasındaki farkın hızla azalacağını

öngörüyor. Bu tahmini destekleyen
güçlü göstergeler de mevcut. Örneğin;
bugünkü teknoloji trendlerinin devam
etmesi durumunda elektrikli araç
maliyetlerinin üçte birine denk gelen
batarya üretim maliyetleri %50 oranında
azalacak. Elektrikli araç üretim maliyetlerindeki düşüş daha fazla otomobil
şirketini ve sürücüleri bu alana çekecek.
Bu büyüme, bir anda olmasa da gerekli
inovasyonların geliştirilmesi ve iş modeli
adaptasyonlarındaki zorlukların aşılmasıyla geçmiş 10 yıla oranla nispeten daha
hızlı bir şekilde olacak.
TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi), İTÜ OTAM (Otomotiv
Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi)
ve İTÜ MEAM (Mekatronik Eğitim ve
Araştırma Merkezi) otomotiv teknolojileri
alanında Türkiye’nin yetkinliklerini artıracak
önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği
kapsamındaGebze’de yer alan TOSB
yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru”
devreye alındı. Otonom araçlara yönelik
çalışmaların gerçekleştirileceği test parkuru,
başta İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği
İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar
alanında çalışma yapan herkese ve her
oluşuma açık olacak.
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AB ile Vize Serbestisi Genelgesi
Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi
Diyaloğu sürecine ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, “Vize Serbestisi
Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve
Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

R

esmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde
Türkiye ile AB arasında 16 Aralık
2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul
Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci
çerçevesinde AB ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü
aktarıldı.
Genelgede, sürecin tamamlanması için
gerekli kriterlerin karşılanmasına yönelik
çalışmalara hız verilmesinin önemi vur-
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gulanarak, “Vatandaşlarımız için vize
serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin
karşılanmasına yönelik çalışmalara
hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu
tarafından karşılandığı teyit edilen
kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu
çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu’nun
başlatılmasında ve olumlu şekilde
ilerletilmesinde kayda değer katkılar
sunan ilgili kamu kurum ve kuruluş-

larına önemli görevler düşmektedir”
denildi.
Genelgede ayrıca, Vize Serbestisi
Diyaloğu süreci çerçevesinde, AB ile
yürütülecek müzakerelerin Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
eşgüdümünde, özellikle Adalet ve
İçişleri bakanlıklarının katkılarıyla
kurumlar arasında iş birliği, dayanışma ve süreklilik içerisinde yürütülmesinin önemi belirtildi.
Öte yandan, 2015/18 sayılı genelgenin
yürürlükten kaldırıldığı da genelgede
yer aldı.

uluslararası nakliyeciler derneği

İhracatçı GET-APP ile önünü görecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans
Programı (GET-APP) üzerinden ulaşabileceğini belirterek, “Süre Hesaplama ve İzleme
Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

T

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Bakanlık olarak iç ve dış ticaret ile
gümrüklerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmayı, elektronik platformları
etkin kullanarak güvenli ve hızlı ticareti
artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Bu kapsamda ticaretin kesintisiz ve hızlı
işlemesi için Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman
Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sistemi, Varış Öncesi Gümrükleme projeleri
gibi birçok yenilikçi ve sonuç odaklı
çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, bakanlık hizmetlerinin
tamamında elektronik sistemleri esas
alan uygulamalara ağırlık verdiklerini
bildirdi.

GET-APP ithalat ve ihracatta
anlık bilgi sunuyor
Pekcan, dış ticaret yapanlara kolaylık
sağlamak amacıyla ithalat ve ihracat işlemlerinin hangi aşamada olduğuna dair
anlık bilgi sunan GET-APP’ın devreye
alındığına işaret ederek, uygulama üzerinden gümrük işlemlerinde kullanılan
elektronik belgelerin tekil veya toplu
halde görüntülenebildiğini, bunun
da iş yapma yeteneğine önemli katkı
sunduğunu dile getirdi. SHIP uygulamasıyla da belirli bir dönemde Türkiye’de
gerçekleştirilen tüm ithalat veya ihracat
işlemlerine ait ortalama sürelerin farklı
değişkenlere göre hesaplandığını aktaran Pekcan, ölçülen bu süreler üzerinde
istatistiki analiz metotları uygulanarak tahmin modelleri geliştirdiklerini
anlattı. Pekcan, SHIP’teki sonuçları
da GET-APP’a yansıttıklarını, ithalatçı
ve ihracatçılara her işlem için tahmini
veriyi bu program üzerinden sunmaya
başladıklarını belirtti.

uluslararası nakliyeciler derneği

İki uygulamanın sağlayacağı katkılara
dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:
“Türkiye’deki ihracatçı ve ithalatçılar
artık ticaret işlemlerinin ortalama
ne kadar süreceğine ilişkin tahmini
bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabilecek. SHIP uygulamasıyla da ihracat ve
ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini
kısaltan projeler geliştirmeye devam
edeceğiz. Bu iki yeni uygulamamızla
dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği
sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri
daha verimli yönetilebilecek.”

Aksaklıklara ilişkin çözümler
geliştirilecek
Bakan Pekcan, yeni devreye alınan

SHIP uygulaması sayesinde ileri düzey
istatistiki analizler yaparak bakanlığın
ihracat ve ithalat süreçlerinde yer alan
her aktörün iş performansının ölçülebildiğini söyledi.
Ölçüm sonuçlarının dış ticaret ve
lojistik süreçlerde iyileştirmeye açık
alanların belirlenmesinde önemli bir
referans noktası olacağını vurgulayan
Pekcan, “Dış ticaret ve lojistik süreçlerindeki aksaklıklar kolaylıkla görülebilecek. Tespit edilen aksaklıklara ilişkin
çözümler geliştirilecek.” diye konuştu.
Pekcan, Bakanlık olarak bilişim sistemlerindeki yenilikleri ve veri analiz
yöntemlerini önemli bir politika aracı
olarak benimsediklerini sözlerine
ekledi.
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BTSO ‘İlk 250 Büyük Firma
Araştırması’nı açıkladı
‘İlk 250 Firma Araştırması’nda ilk sırayı 20,2 milyar TL ile Oyak Renault aldı. Tofaş 19,8
milyar TL ile ikinci olurken, üçüncü sırada 6,6 milyar TL ciro ile Bosch yer aldı. Bursa’da
ilk 250 firmanın ihracatı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 0,6’lık sınırlı artışa rağmen
12,6 milyar dolarla yeni bir eşiğe ulaştı. Ücretle çalışanların toplamı ise yüzde 9,2’lik artışla
152 bin kişiyi aşarak rekor kırdı.

B

ursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
kent ekonomisine ışık tutan ‘İlk 250
Büyük Firma – 2018’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 22’nci kez
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına
göre listede yer alan firmalar, katma değer,
istihdam ve ihracatta bugüne kadarki en
yüksek değerlere ulaştı. Araştırmaya göre
listede yer alan 250 firmanın toplam cirosu
148,3 milyar TL oldu. Söz konusu firmaların katma değerleri toplamı bir önceki yıla
göre yüzde 47’lik artışla; araştırmanın ilk
yılından bu yana en yüksek seviye olan 27,8
milyar TL’ye ulaştı. Firmaların net aktifleri
yine 2017 yılına göre yüzde 25’lik artışla
101,7 milyar TL’ye yükselirken, vergi öncesi
dönem karları ise yüzde 29 artarak 9 milyar
TL olarak kaydedildi.

İstihdamda rekor
Türkiye’nin dış ticaretinde lider şehirler
arasında bulunan Bursa’da ilk 250 firmanın
ihracatı 2017 yılına göre yüzde 0,6’lık sınırlı
artışa rağmen 12,6 milyar dolarla yeni bir
eşiğe ulaşırken, ücretle çalışanların toplamı
ise yüzde 9,2’lik artışla 152 bin kişiyi aşarak
rekor kırdı. Bursalı devlerin üretimden
satışları toplamı da 2018 yılında yüzde 31’lik
artışla 107,1 milyar TL’ye çıktı. Söz konusu
firmaların öz sermayeleri ise 2017 yılına
göre yüzde 30 artışla 26,5 milyar TL’den 34,4
milyar TL’ye yükseldi.

Zirve el değiştirdi
Oyak Renault ilk sırayı aldı
Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti
Bursa’da ciro büyüklüğüne göre ‘İlk 250
Firma Araştırması’nın zirvesinde 20,2
milyar TL ile Oyak Renault yer aldı. Oyak
Renault’u 19,8 milyar TL ile geçen yılın lideri Tofaş izledi. Bosch firması ise 6,6 milyar
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kuruluş ile Alman sermayeli firmalar
ilk sırada bulunuyor.

Burkay, “Firmalarımız
riskleri iyi yönetti”

TL ciro ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla
Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar
Kooperatifi, Asil Çelik, Özdilek AVM ve
Korteks takip etti. Listede otomotiv yan
sanayinden 63, tekstil sektöründen 48,
gıda tarım ve hayvancılık sektöründen
28, perakende sektöründen 26 firma var.
Makine ve teçhizat sektöründe faaliyet
gösteren 14 firmanın yer aldığı listede,
metal sektöründen 13, hazır giyim alanında ise 8 firma bulunuyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin en kapsamlı
saha araştırmalarından biri olan ‘İlk 250
Büyük Firma Araştırması’nı 22’nci kez
gerçekleştirdiklerini söyledi. Firmaların
2018 yılında gerek küresel ticarette
artan korumacılık tedbirleri gerekse
de finansal piyasalardan başlayarak
reel sektörü de etkisi altına alan sancılı
bir süreçten geçtiğine dikkat çeken
İbrahim Burkay, “Ekonomi yönetimimizin iş dünyamıza sunduğu destekler
ve teşvik politikaları bu zorlu süreçte
firmalarımıza rahat nefes aldırdı. Bursa
iş dünyası, 2018 yılında tüm zorluklara
rağmen ortaya çıkan riskleri iyi yönetti.
Verimlilik ve karlılığa odaklanırken,
istihdam ve katma değer artışında da
bugüne kadarki en yüksek seviyeye
ulaştı. Kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine sağladıkları değerli katkılar için tüm firmalarımızı yürekten
kutluyorum” dedi.

Yabancı Sermayeli firmaların
istihdam katkısı
www.ilk250.org.tr adresinden de yayınlanan araştırma listesinde 2017 yılına
göre 42 yeni firma yer aldı. Bursa’daki ilk
250 listesinde yabancı sermayeli 41 firma
bulunurken, bu firmalar 2018 yılında
54 bin 952 kişiye istihdam oluşturdu.
Listeye giren 250 firma içinde yabancı
sermayeli firmaların dağılımında ise 15
uluslararası nakliyeciler derneği

“İhracatçılar 2023 hedefi için
e-ihracat ağlarına dahil olmalı”
İhracatta 200 milyar dolar sınırını kısa sürede aşmanın yolu e-ticaretten geçiyor. TOBB
E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, 2021’de
her 4 kişiden birinin online ticaret yapacağını söyledi ve 2023 İhracat Ana Planı’nın
işaret ettiği e-ticaret atılımları ile bunun başarılabileceğini belirtti.

2

021 yılında 8 milyarlık dünya
nüfusunun 2 milyardan fazlasının
online alışveriş yapacağının öngörüldüğünü belirten TOBB E-ticaret
Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret
Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli,
“Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda İhracat Ana Planı’nın işaret ettiği
e-ticaret atılımları sayesinde, ihracatta
200 milyar dolar sınırını kısa sürede
aşabiliriz” dedi.
Dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, devlet
teşvikleri, Türkiye’nin lojistik konumu
ve hava yolu ağı gibi ihracatımıza çarpan etkisi yaratan unsurların e-ihracat
kanallarını da zenginleştirdiğini ifade
eden Çiğdemli, “Her yıl yükselişe geçen
ihracat rakamlarında online kanaların
da katkısı büyük. 2023 hedeflerimiz için
tüm ihracatçılarımızın en kısa sürede e-ihracat ağlarına da dahil olması
elzemdir” şeklinde konuştu.

İHRACAT LİDERİ SEKTÖRLER
TİM’in son ihracat verilerine göre ülkemizde ihracatını en çok artıran sektör,
yüzde 46,5 artışla Savunma ve Havacılık
oldu. Onu yüzde 30 artışla Süs Bitkileri,
yüzde 29 artışla Çimento Cam Seramik
Toprak Ürünleri takip etti. Rakamsal bazda ihracat lideri sektörler ise
sırasıyla Otomotiv, Kimyevi Maddeler
ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon. Sadece
Ağustos ayında 1219 yeni firma ihracata
başladı. Türk ihracatçılar 223 ülke ve
bölgeye ulaşırken, bu ülkelerin 56’sına
yapılan ihracat yüzde 50’nin üzerinde
artırıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen
ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere
ve Irak. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan
ihracatın toplamdaki payı yüzde 48.
İllerin bazında ihracat rakamlarına
bakıldığında, 45 ilin ihracatını artırdığı
görülüyor. En dikkat çekici artışlar,
uluslararası nakliyeciler derneği

ihracatını 17 katına çıkaran Yalova,
yüzde 37 artışla Muğla ve yüzde 34
artışla Malatya’da yaşandı. Yalova’nın
ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü
etkili olurken, Muğla ve Malatya’da Su
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller başı
çekiyor. En çok sayıda ülkeye ihracat yapan sektör ise 54 ülke ile çelik
sektörü oldu. Onu 45 ülke ise Kimyevi
Maddeler sektörü ve 35 ülke ile Hububat takip etti.
EYLÜL
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OTOMOTİV

Otomotivin ihracat karnesi bu sefer zayıf
Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ağustos verilerini açıkladı. İlk 8 ayda üretim yüzde 11,
ihracat yüzde 6 azaldı. OSD Başkanı Haydar Yenigün, “AB pazarı ve iç pazarda yaşanan
daralmalar üretimi olumsuz etkiledi” dedi.

O

tomotiv Sanayii Derneği (OSD)
2019 yılı Ocak-Ağustos ayı verilerini
açıkladı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde hem toplam otomotiv üretimi
hem de otomobil üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Bu
dönemde, toplam üretim 921 bin 187
adet olarak gerçekleşirken, Türkiye’de
üretilen otomobil sayısı 610 bin 222 adet
oldu. Aynı dönemde toplam pazar yüzde
46 azalarak 246 bin 161 adet, otomobil
pazarı ise yüzde 44 azalarak 193 bin 320
adet olarak gerçekleşti. Öte yandan
ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine
göre adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı. İlk sekiz
ayda toplam ihracat 806 bin 666 adet,
otomobil ihracatı 526 bin 496 adet olarak
kaydedildi. Ağustos ayı baz alındığında
ise üretim ve ihracatta geçtiğimiz yılın
Ağustos ayına oranla artış kaydedildi.
Otomotiv pazarının 2019 yılında dünya
genelinde bir daralma yaşadığının altının
çizen OSD Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar Yenigün, “Dünyanın en önemli
pazarlarına baktığımızda bu daralmanın
etkilerini rakamsal olarak görebiliyoruz.
Örneğin 28 milyonluk bir pazar olan Çin,
ilk 7 ayda yüzde 11,4 daraldı. ABD pazarı
yerinde saydı. Bizim için en önemli pazar
olan AB pazarı ise ilk 6 ayda yüzde 2 daralma gösterdi. Bu kapsamda, ana sanayi
ihracatımızın yüzde 85 gibi çok büyük bir
bölümünü oluşturan AB pazarında yaşanan mevcut daralma, ihracatımızı olumsuz etkiledi ve ilk 8 ayda Türkiye’nin otomotiv ihracatı yüzde 6 oranında azaldı.
2018 yılının ikinci çeyreğinde başlayan iç
pazarımızdaki daralma ile birlikte ihracat
pazarlarımızın küçülmesi, üretimimiz
üzerinde etkisini negatif olarak gösterdi”
değerlendirmesinde bulundu.
Her yıl Ağustos ayında bakım/onarım
ve üretim planlamaları için üretime
ara veren otomotiv üreticileri, bu yılın
Ağustos ayında üretim performansını
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geçtiğimiz yıllara göre artırdı. Bu
kapsamda, Ağustos ayı baz alındığında üretim ve ihracatta geçtiğimiz yılın Ağustos ayına oranla artış
kaydedildi. 2018 yılı Ağustos ayında
toplam üretim 47 bin 175 adet iken,
bu yılın Ağustos ayında toplam üretim yüzde 11 arttı ve 52 bin 242 adet
oldu. Ağustos ayı otomotiv ihracatı
ise, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına
göre yüzde 19 oranında artarak 54
bin 604 adet olarak gerçekleşti. Aynı
dönemde otomobil üretimi yüzde
7 oranında artarak 31 bin 287 adet
olurken, otomobil ihracatı da yüzde
11 arttı ve 33 bin 852 adete ulaştı.

Otomotiv sanayi sekiz ayda 807 bin
adet ihracat gerçekleştirdi
2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde
adet bazında toplam ihracat bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 6
azalırken, otomobil ihracatı ise yüzde
8 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat
806 bin 666 adet, otomobil ihracatı ise
526 bin 496 adet düzeyinde gerçekleşti. OSD verilerine göre otomotiv ihra-

catı dolar bazında yüzde 4 azalırken,
Euro bazında yüzde 2 arttı. İlk sekiz
ayda toplam otomotiv ihracatı 20,3
milyar dolar olarak gerçekleşirken,
otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak
7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı
ise yüzde 3 azaldı ve 6,6 milyar Euro
oldu.

Ticari araç üretiminde iç pazar
kaynaklı daralma devam etti
OSD’nin açıkladığı verilere göre
ticari araç üretiminde ağırlıklı olarak
iç pazar kaynaklı daralma OcakAğustos döneminde de devam etti.
Ticari araç grubunda toplam üretim
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
yüzde 11 azalırken, ağır ticari araç
grubunda üretim yüzde 22 ve hafif
ticari araç grubu üretiminde de yine
yüzde 11 oranında azalma yaşandı.
Ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 52 daralırken, hafif ticari araç pazarı yüzde
52 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 56
oranında daraldı.

uluslararası nakliyeciler derneği

TOBB, Boğaziçi Üniversitesi ve Amazon
KOBİ’lere e-ihracat eğitimi verecek
Amazon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ’lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat
eğitimleri başlatıyor.

K

OBİ’lere e-ihracat eğitim seminerleri başlatılmasına yönelik protokol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şahitliğinde, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve Boğaziçi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed
Özkan ve Amazon Avrupa Büyümeden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes
tarafından TOBB’da düzenlenen törende imzalandı.
Türkiye genelinde TOBB’a bağlı ticaret
ve sanayi odalarında düzenlenecek
eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
uzmanları verecek. E-ihracata ilişkin
fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları
ve Amazon’un sunduğu satış imkanları
gibi başlıkları kapsayan eğitim seminerleriyle, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim
semineri ile 2019-2020 dönemi boyunca
2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
imza töreninde yaptığı konuşmada,
dijital teknolojilerle birlikte dünyanın
daha hızlı dönmeye başladığına değinerek: “Bu hıza ayak uyduramayanlar
savrulurken, uyum sağlayabilenler için
müthiş fırsatlar var. Bu fırsatlardan biri
de e-ihracat. KOBİ’lerimizin e-ihracat
yapma becerilerini geliştirmek için
Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi ile
yeni bir işbirliğine başlıyoruz. E-ihracat,
ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir
araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef
pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı
kurmaları ya da ürünlerini satacak bir
aracı bulmaları gerekirdi. Artık devir
değişti. KOBİ’ler e-ticaret platformları
sayesinde yurtdışındaki tüketicilere
doğrudan ulaşabiliyorlar. Amazon
ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde
KOBİ’lerimize Avrupa’ya ihracat için
Amazon platformunu nasıl kullanabile-

uluslararası nakliyeciler derneği

ceklerini öğreteceğiz. KOBİ, ürününü
Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye
sunacak” dedi.
İş birliği anlaşmasına yönelik konuşan
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin
Türkiye’de iş dünyası ile küçük ve orta
boy işletmelere yönelik birçok eğitim
düzenlediğini, Türk özel sektörünün
gelişimine katkı sağlamak üzere programlar yürüttüğünü belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi olarak üretilen
bilgiyi toplumun faydasına sunmayı
ve toplumsal gelişimi desteklemeyi
önemli bir amaç olarak gördüklerini
belirten Özkan, “Bu doğrultuda TOBB
ve Amazon iş birliği ile bu projede
yer alarak işletmelerimizin e-ihracat
yolculuğuna rehberlik etmekten büyük
heyecan duyuyoruz” diye konuştu.
İmzalanan bu protokolün KOBİ’lerin
gelişimi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Özkan, bu çalışmanın
binlerce KOBİ’nin yurtdışına daha
kolay ihracat yapacağını, böylece iş

hacimlerini geliştirecek bir iş modeli
yaratacağını vurguladı.
Türkiye’den e-ihracat programıyla
KOBİ’lere e-ticaretle ihracatın kapılarını açtıklarını belirten Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes: “Girişimci ruhuyla
tanınan Türk KOBİ’lerini milyonlarca
müşterimiz ile buluşturmaktan büyük
heyecan duyuyoruz. TOBB ve Boğaziçi
Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu
işbirliğiyle Türkiye’deki işletmelerin
yüzde 90’ından fazlasını oluşturan
KOBİ’lere çok daha yakından temas
etme fırsatı bulacağımız için çok
mutluyuz. Amazon olarak KOBİ’lerin
büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri
için yaptığımız çalışmalar kapsamında Türkiye’den e-ihracatı başlattık.
Eğitim serisi ile başlattığımız bu güç
birliğiyle KOBİ’lere e-ihracatın kolay
yolunu açıyoruz. Böylece Amazon
olarak Türk KOBİ’lerini milyonlarca
müşterimizle buluşturarak Türk markalarını uluslararası arenaya taşımayı
arzuluyoruz” dedi.
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ARABULUCULUK VE TAŞIMA
SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

H

AVUKAT
Av. Naz Ege Ege

ukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu 07.06.2012 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, 01.01.2018 tarihinden itibaren
İş Davalarında ve 01.01.2019 tarihinden itibaren de, konusu bir miktar para olan alacak ve
tazminat davalarında da zorunlu Arabuluculuk şartı getirilmiştir.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu 1.maddesi 2.paragrafı “ (2) Bu Kanun,
yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak
üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe
tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet
iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa
elverişli değildir. “ şeklindeki düzenlemesi ile
tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü hukuki ihtilafı Arabuluculuk
müessesi ile çözebileceklerini belirtmektedir.

İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK
İş davalarındaki zorunlu arabuluculuk
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren mevzuata göre, İş Davalarında ;
*Arabulucuya başvurmadan açılan dava, dava
şartı yokluğundan, ret edilecek;
*Arabulucu 3, en geç 4 hafta içerisinde başvuruyu sonuçlandıracak;
*Arabuluculuk toplantılarına mazeretsiz
katılmayan taraf yargı gideri ve avukatlık
ücretinden sorumlu olacak;
*Arabuluculuk sürecinde hak düşürücü süreler/zamanaşımı işlemeyecek;
*İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili
davalarda arabuluculuk dava şartı olarak
aranmayacak;
*Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat
veya avukatları aracılığı ile katılabilecek;
*Arabulucu huzurunda tarafların anlaştığı
konularla ilgili bir daha dava açılamayacak;

İŞE İADE DAVALARINDA ARABULUCULUK
*İş akdi feshinden itibaren 1 ay içerisinde

arabulucuya müracaat zorunludur.
*Tarafların anlaşamaması halinde 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmak zorunludur.
*Tarafların anlaşması halinde ya da mahkeme
kararında işe başlama tarihi ve tüm hakların parasal değerinin belirlenmesi zorunlu
olacaktır.

TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK
Ticari davalarındaki zorunlu arabuluculuk
01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren mevzuata göre, Ticari Davalarda ;
*Arabulucuya başvurmadan açılan dava, dava
şartı yokluğundan, ret edilecek;
*Arabulucu 6, en geç 8 hafta içerisinde başvuruyu sonuçlandıracak;
*Arabuluculuk toplantılarına mazeretsiz katılmayan taraf yargı gideri ve avukatlık ücretinden sorumlu olacak;
*Arabuluculuk sürecinde hak düşürücü süreler/zamanaşımı işlemeyecek;
*Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat
veya avukatları aracılığı ile katılabilecek;
*Arabulucu huzurunda tarafların anlaştığı
konularla ilgili bir daha dava açılamayacak;

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ARABULUCULUK
YOLUNUN UYGULAMA ALANLARI
1) İşçi-İşveren Uyuşmazlığı
2) Hasardan kaynaklı tazminat uyuşmazlıkları
3) Alacak–Borç Uyuşmazlıkları
4) Kazalardan kaynaklanan tazminat talepli
hukuk uyuşmazlıkları
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu ve ilgili Mevzuatlar kapsamında ,
Taşıma sektöründe sıkça karşımıza çıkan
İş davaları ve konusu bir miktar para olan
alacak/borç ve tazminat davalarında, Zorunlu
yada İhtiyari Arabuluculuk çözüm yolu kullanılarak daha kısa sürede, daha az maliyetle
çözüme ulaşılabilmesi mümkün olacaktır.
24.09.2019
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Ekol Türkiye Ülke Müdürlüğüne
Arzu Akyol Ekiz getirildi
Ekol‘ün Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine lojistik sektörünün
deneyimli kadın yöneticilerinden Arzu Akyol Ekiz getirildi.
Ekiz, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, MBA derecesini İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde yaptı.
Kariyeri boyunca Singer’de Tedarik Zinciri Yöneticiliği, Sitmar
Lojistik’te Yönetici Ortaklığı, GAP Perakende Moskova’da
Proje Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Profesyonel
iş hayatına Damco Maersk Lojistik’te Doğu Akdeniz Ticari
Direktörü, Netlog Lojistik’te Uluslararası Taşımacılık Genel
Müdür Yardımcısı ve Global Forwarding Genel Müdürü
olarak devam eden Ekiz, Ekol Ailesi’ne katılmadan önceki son
görevinde Fiba Perakende’de Lojistik ve Dış Ticaret Danışmanı pozisyonunda çalıştı.

DKV’de üst düzey atama
DKV Euro Service üst yönetiminde
önemli bir atama yapıldı. Emekli olan
Jürgen Steinmeyer’den boşalan Otoyol
Sistemleri Direktörlüğü görevine, sektörün deneyimli ismi Jérôme Lejeune
atandı.
Sektörde 20 yılı aşkın bir deneyime
sahip olan Jérôme Lejeune, daha önce
nakitsiz yol yardımı alanında dünyanın
önde gelen kuruluşlarından VINCI
Concessions’a bağlı bir şirket olan
VINCI Highways’te Mobilite Direktörü

olarak görev yapıyordu. Bu görevi
sırasında VINCI’de yeni bir Mobilite
İş Alanı başlattı. Lejeune, bundan
önce VINCI şirketinde Almanya
Kamu Özel Sektör Ortaklığı İşi
Genel Müdürü olarak da görev yaptı.
Lejeune, VINCI’ye katılmadan önce
de Almanya’da nakitsiz yol yardım
hizmetleri sunan Toll Collect ile
Fransız ulaştırma ve hizmet şirketi
Thales’te satış ve operasyonlarla ilgili
farklı görevlerde bulundu.

CITS’in Genel Müdür’ü Ertan Göral oldu
Coşkunöz Holding’in bilgi teknolojileri konusundaki tecrübesini bir üst boyuta taşımak için 2016 yılında kurduğu
CITS’de Temmuz ayı itibarıyla Genel
Müdür ataması gerçekleşti. Bulut bilişim ve yazılım hizmetleri konusunda
faaliyet gösteren CITS’ın yeni Genel
Müdürü Ertan Göral oldu. Türkiye’nin
önde gelen şirketlerinde danışmanlık
ve bilgi teknolojileri yönetiminde 25
yılı aşkın deneyim kazanan Göral,
şirketin projelerine önderlik edecek,
bilgi teknolojileri alanında inovatif
çalışmalarda bulunacak.
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Farklı yöneticilik pozisyonlarında görev alarak Bilgi Teknolojileri stratejisini ve yönetimini geliştirip başarılı
işlere imza atan Ertan Göral, CITS
bünyesinde, Ar-Ge Merkezi ortaklığıyla, dijital çalışmalara değer katarak
inovatif çözümler sunacak. Şirketin
akıllı üretim sistemleri, veri analitiği
ve makine öğrenmesi alanlarındaki
projelerde yer almasının yanı sıra,
CITS’in paydaşlar ve karar vericiler
tarafından “güvenilir iş ortağı” olarak
yarattığı birlikteliklerin sürdürülmesi
yönünde çalışmalar gerçekleştirecek.

uluslararası nakliyeciler derneği

ATLAS Lojistiğin Ödülleri

10’uncu kez sahiplerini bulacak

L

ojistik ödülleri yarışması ATLAS 14 Kasım’da gerçekleştirilen
törenle 10’uncu kez sahiplerini
bulacak. Organizasyon komitesi 2019
yılı yarışma takvimine start verirken
bu yıl rekor sayıda başvuru bekleniyor. “Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması
olarak bundan 10 yıl önce yola çıkarken
sektörün kayda değer çalışmalarının
vitrini olmayı amaçlamıştık,” diyen
Organizasyon Komitesi Başkanı İlker
Altun; “Geriye dönüp geçen dokuz yarışmaya baktığımızda yüzlerce kurumsal başvuru ve projenin kalitesi, gelecek
dönemlerde sektörün çok daha ileri
gideceğini garanti ediyor. Dünya ticaret
trafiği üzerinde önemli bir mevkide yer
alan Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik
endüstrisinde kat edeceği daha çok
mesafe var. Yarışmamız da bu gelişime paralel olarak ilerliyor” şeklinde
konuştu.
İlker Altun açıklamasının devamında
yarışmaya ilişkin olarak şunları söyledi:
“10 yıllık süreçte geriye dönüp baktığımızda Atlas ödülünü almak için
uluslararası nakliyeciler derneği

başvuran kişi ve şirketlerin itibarı ile
ödülün kendisi arasında olumlu yönde
bir etkileşim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu durumu rakamlarla ifade
etmek gerekirse, Atlas’a sahip olmak
için geride kalan yıllarda 525 kurumsal
başvuru yapıldığını, proje dalında 98
başvuru olduğunu, internet üzerinden
oylanarak seçilen sektörün en iyileri
dalında 135 kişi ve kuruluşun aday
olarak oylamaya katıldığını görüyoruz.

Ekonomik istikrarsızlık zamanlarında
faaliyetlerini sürdürmeyi başaran herkes, aslında ödülü hak ediyor. Ancak
Lojistik Ödülü Atlas’ı almak için öncelikle aday olmak gerekiyor. Titizlikle oluşturulan objektif puanlama
yöntemi ve saygın jürimizin değerlendirmesiyle son derece adil bir organizasyon gerçekleştirmekteyiz. Yeni
ödüller için sektörün tüm taraflarını
yarışmaya katılmaya bekliyoruz.”
EYLÜL
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FORD TRUCKS OTONOM SÜRÜŞE BAŞLADI
Ford Otosan ve AVL Türkiye’de bir ilke imza atarak ülkemizdeki ilk otonom sürüşü başlattı.
“Platooning-otonom konvoy” proje testiyle; araçlar birbirine bağlanırken, arkadaki
araçlar öndeki kamyona bağlandı ve tüm araç haraketleri öndeki kamyon tarafından
gerçekleştirildi. Öndeki aracı taklit eden konvoydaki araçlar bu sayede daha fazla yakıt
tüketimi, güvenlik ve çevrecilik vadediyor. Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak
Gökçelik önümüzdeki yıl tam otonom için testlere başlayacaklarını söyledi.

F

ord Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge
iş birliği kapsamında başlattığı “Platooning-otonom konvoy”
projesinin testleri Ford Trucks’ın yeni
çekicisi F-MAX üzerinde gerçekleştirildi.
TIR’lar birbirine sanal olarak platooning
teknolojisini kullanarak bağlandı ve
birbirini yakın mesafeden takip eden bir
konvoy şeklinde yola çıktı. Platooning’in
başlangıç testlerini başarıyla tamamlayan
Ford Trucks araçları ile Ford Otosan ve
AVL Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.
Ford Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge iş
birliği kapsamında başlattığı ‘Platooningotonom konvoy’ projesinin ilk geliştirme
aşaması başarıyla tamamlandı. Geçtiğimiz yıl başlayan projenin çıktılarının
kamyon taşımacılığını tekrar şekillendireceği öngörülüyor. Konvoy şeklinde
ve otonom halde yola çıkan iki Ford
Trucks çekicisi, yapılan ilk denemelerde
mesafeleri başarıyla kat etti. Ford Otosan
Eskişehir Fabrikası’nda düzenlenen platooning teknolojisi lansmanına katılan
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı
Burak Gökçelik ve AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach, ‘Platooning’ teknolojisini başarılı bir iş birliği ile Türkiye’de
geliştirmekten ve test etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. “Platooning”
teknolojisi Ford Otosan Ürün Geliştirme
ile AVL’nin Türkiye ve Regensburg-Almanya’daki mühendislik ekiplerinin iş
birliği ile geliştiriliyor.

Gökçelik: “Tam otonoma
geçiş için önemli bir adım”
Ağır ticari taşımacılıkta otonom sürüş
teknolojisinin kullanımı adına AVL ile
birlikte kilometre taşı niteliğinde bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Ford
Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak
Gökçelik, şunları söyledi:
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“Donanım, yazılım ve simülasyon
testlerini başarı ile gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi artık yolda da test
ediyoruz. Ülkemizde bir ilk olan bu
proje, Türkiye’de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek.
İlk aşaması tamamlanan Ar-Ge iş
birliği projemizde, ağır ticari araçlar
alanında kaydettiğimiz gelişmeler,
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada
otonom taşımacılığın hayata geçirilmesinde bir temel teşkil edecek. Bu
Ar-Ge projesi karbon emisyonunun ve
yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akılllı ulaşıma
olanak sağlayacak. Projenin sonraki
safhalarında ve uzun vadede “SAE-Seviye 4” Otonom sürüş fonksiyonlarını
geliştirmeyi ve Uçtan-Uca (Hub-toHub) Otonom Otoban Taşımacılığını
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”
Tüm bu çalışmaların Ford Trucks
markasının dünya çapında rekabet

gücünü artıracağını belirten Gökçelik, “Ford-Otosan olarak otonom
araç teknolojileri alanındaki yatırımlarımız ve geliştirme faaliyetlerimiz,
otonom sürüş konusundaki yerli
bilgi birikimimize katkı sağlamakta
ve bu teknolojiler üzerinde çalışan
tecrübeli bir mühendis kadrosu
yaratarak bu alanda küresel entegrasyonu sağlamaktadır. Bizim için
birinci öncelik her zaman yetenekli
mühendis iş gücüne yatırım yapmak
olmuştur. Yaptığımız bu yatırımların
meyvesini yakın zamanda Avrupa’da
‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu
Ödülü’nü (ITOY) alan F-MAX ile topladık. Şimdi ise bu yatırımın başka
bir sonucunu, otonom araç teknolojilerinde kaydettiğimiz ilerleme
olarak hep beraber görüyoruz. Bu
çalışmalar, kesinlikle, küresel arenada Ford Trucks araçlarının rekabet
gücünü arttıracaktır” dedi.
uluslararası nakliyeciler derneği

Alışan ailesi piknikte buluştu
Alışan Lojistik, çalışanları ile sosyal
hayatta da bir araya gelerek organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Alışan, son olarak personeli için keyif
dolu bir piknik etkinliği düzenledi. 22
Eylül Pazar günü Beykoz’da gerçekleşen etkinlikte hem çocuklara hem
de yetişkinlere yönelik eğlence dolu
organizasyonlar düzenlendi.
Piknikte aileleriyle birlikte doyasıya
eğlenen Alışan Lojistik çalışanları
keyifli yarışmaların yanı sıra, etkinliğe
renk katan özel aktivitelerle günün
tadını çıkardı. Etkinlikler sonucu
başarılı olan isimler, özel hazırlanmış
madalya ve kupaların sahibi oldu. Gün
boyu süren piknikte Alışan Lojistik
çalışanları doğa ile iç içe keyifli ve
eğlenceli vakit geçirdi. Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin
etkinliğe katılan çalışma arkadaşlarına ve ailelerine yaptığı konuşmada
büyük bir aile olduklarını vurguladı
ve bu tür organizasyonlarda daha sık
bir araya geleceklerini söyledi. Ayhan
Özekin “Tüm çalışma arkadaşlarımızın

katkısıyla Alışan Lojistik’in başarı
serüvenine devam ediyoruz. Ekip
arkadaşlarımızın aileleriyle birlikte
katıldığı bu güzel organizasyonda

büyük ALIŞAN ailesinin birlik ve
beraberlik içeresinde olması çok
güzel… Sizlerle bir arada bir gün
geçirmek büyük keyif veriyor” dedi.

Horoz Lojistik’te yeni atamalar

Horoz Grup Şirketlerinden Horoz Lojistik
üst yönetim kadrolarında şirket stratejileri
doğrultusunda organizasyonel yapılanmaya
gidilme kararı alındı.
Yeni yapılanmaya göre; 2006 yılından bu
yana Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve
TİC. A.Ş.’de çeşitli faaliyetlerde Grup Baş-
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kanı pozisyonunda görev alan Mehmet
Aykut Aygüven İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine,1997 yılından bu yana
Horoz Grup şirketlerinde Genel Müdür
ve Grup Başkanı pozisyonlarında görev
alan Gürkan Gürbüz İcra Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevine,1998 yılından

bu yana operasyonel ve İş Geliştirme
departmanlarında çeşitli pozisyonlarda
yönetici olarak görev alan, en son Dağıtım Operasyon İş Geliştirme Direktörü
olarak çalışan İlker Özkocacık Yurtiçi
Lojistik Grup Başkanı görevine, 1987
yılından bu yana Uluslararası Karayolu
Taşımaları faaliyetinde çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak görev alan, en son
Operasyon Direktörü pozisyonunda
bulunan Naci Altun UKT Grup Başkanı görevine atandı.
Ayrıca 2003-2019 yılları arasında
Borusan Lojistik bünyesinde Satış ve
Operasyon faaliyetlerinde yönetici
pozisyonlarında farklı görevlerde yer
alan, en son İcra Kurulu Üyesi görevinde bulunan Sinan Cem Savcı Eylül
2019 tarihi itibari ile İş Geliştirme Grup
Başkanı pozisyonunda göreve başladı.
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TEKNOLOJİ
Bridgestone,
Ayda yolculuk
için
lastik
geliştirecek
Bridgestone, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve Toyota ile birlikte uluslararası bir
uzay araştırma görevinde yer alacağını açıkladı. JAXA ve Toyota’nın Mart ayında
duyurduğu bu görevin hedefleri arasında uzay keşiflerinde insan aktivitelerinin
etkinlik alanının genişletilmesi ve fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi bulunuyor.
Bridgestone, bu kapsamda insanlar tarafından kullanılacak ve basınçla çalışacak
olan gezgin araçların lastiklerinin performans gereksinimlerini araştıracak ve bu
araçların ay yüzeyi ile daha iyi temas kurabilmesine yardım edecek.

Bir çift gözden daha iyi…
Bosch, sürücü destek sitemleri ve otonom sürüş için yapay
zekaya sahip kamera geliştirdi
Bosch, kamera teknolojisinde pazar lideri olmayı hedefliyor
-Harald Kröger: “Otomobilleri, insanlardan daha iyi sürücüler
haline getirmek istiyoruz”
-Bosch kamerası, nesnelerin güvenilir bir şekilde tanınması için
benzersiz eşsiz multi path yöntemi uyguluyor.
-Bosch tarafından tasarlanan yapay zekaya sahip kamera,
mevcut destek sistemlerini iyileştiriyor ve uygulama menzillerini
artırıyor.
Stuttgart, Almanya ve Yokohama, Japonya – Otonom sürüş,
bir otomobilin direksiyonundaki kişinin kademeli olarak
teknolojiyle yer değiştirmesinden çok daha fazlası anlamına
geliyor. Bu nedenle de teknolojinin insanlara göre daha güvenilir
çalışması gerekiyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kröger,
“Otomobilleri, insanlardan daha iyi sürücüler haline getirmek
ve böylece yollardaki emniyeti artırmak istiyoruz” derken, bir
otonom aracın sadece çevresinde neler olduğunu tam olarak ve
her an bilmesi halinde, doğru ve hepsinden önemlisi emniyetli
bir sürüş stratejisi seçebileceğini belirtiyor.
Bu durum, başta çevrenin algılanması olmak üzere önemli bir
zorluğu da beraberinde getiriyor. Bosch, çevrenin algılanması
için ultrason, radar ve video dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler
kullanıyor. Yapı ve işlev söz konusu olduğunda insan gözüne
en yakın nesne olan kamera, otonom sürüş için büyük önem
taşıyor.
Bosch, otomotiv kamerası teknolojisini bir sonraki seviyeye
taşımayı başardı. Yeni Bosch teknolojisi, 2019 yılında araçlarda
görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Benzersiz eşsiz multi path
yönteminin nesne tanımaya yönelik yapay zeka ile birleşmesi,
çevrenin algılanmasını çok daha güvenilir hale getiriyor
ve karayolu trafiğini daha emniyetli kılıyor. Bosch, kamera
teknolojisinde pazar lideri olmayı ve bu konuda öncü olmayı
hedefliyor.
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Robot köpek sahibine kavuşuyor
Boston Dynamics, ‘Spot’u “seçilmiş erken müşterilere” göndermeye hazırlanıyor. Spot’
ismi verilen köpek, piyasaya sürülmeden önce güvenlik amacıyla kullanılmak üzere inşaat
alanlarına ve petrol ile elektrik tesislerine gönderilecek. Köpeğe “erken erişim” isteyen
şirketlerin belirlenen formu göndererek Boston Dynamics’e başvurması gerekiyor. Boston
Dynamics’in yayınladığı videoda ‘Spot’un zorlu araziler ile kötü hava şartlarında rahatlıkla
koşabildiği ve inşaat eşyaları taşıyabildiği görülüyor. ‘Spot’, saniyede 1.6 metre aşabiliyor
ve -20 derece ila 45 derece arasında çalışabiliyor.
uluslararası nakliyeciler derneği

Bunları Biliyor musunuz?

2019 Yılı Temmuz-AğustosEylül dönemi İtalya
Römork Çektirme Ödül
Belgeleri başvurularının en
geç 14 Ekim 2019 tarihine
kadar UND’ye yapılması
gerekmektedir.

Yükümlü Geri Bildirim
Sistemi” Kapatılmış Olup
Artık Her Türlü Bilgiye GETAPP Üzerinden
Erişilecektir.

BELGE

GEÇİŞ

Hayvan ve hayvansal
ürünlerin ithalat işlemlerinde
elektronik kayıt sistemi
dönemi 1 Eylül itibariyle
başladı.

UND web sitesinde
Sırbistan sınır
kapılarını canlı olarak
izleyebilirsiniz.

GÜMRÜK

gümrük

Almanya’ya yapılan tır
şoförü vize başvuruları
sırasında istenilen sürücü
listelerine ek olarak
sürücülerin en son almış
olduğu vizenin geçerlilik
süresi ve hangi ülkeden
aldıklarına ait bilgilerin de
başvurularda yer alması
gerekmektedir.

VİZE

Adalet Bakanlığı Bilirkişi Daire
Başkanlığına Taşımacılık ve
Lojistik Alanlarında Bilirkişi olmak
için müracaat eden adaylarda
“Uluslararası yük ve eşya
taşımacılığı Üst Düzey Mesleki
Yeterlilik Belgesi “ÜDY3” belgesi
olmalıdır.

EĞİTİM

medya

