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Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı

U-ETDS ve Sayısal Takografta
son tarih 31 Aralık

Firmalar; U-ETDS kapsamında çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergaha, taşıyacakları yük miktarından varacakları
noktaya kadar tüm bilgileri izin verilen sürelerde bildirmek zorundalar. Aynı tarihe kadar firmalar Sayısal Takograf
verilerini indirerek bakanlığa bildirecekler.

Sektörün uygulamalarA YÖNELİK çekinceleri var
UND-TEDARİKÇİ İŞBİRLİKLERİ YENİ ANLAŞMALARLA DEVAM ETTİ
UND Yönetim Kurulu Toplantısı 13 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı.
Sektör sorunlarının görüşüldüğü toplantıda yeni tedarikçi işbirliklerine imza atıldı.
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Değerli Dostlarım,

E

ndüstri 4.0 ve dijital dönüşümle birlikte iş gücü alışkanlıklarında önemli değişiklikler olmaya başladı. Çalışan
sayısı azalırken, nitelikli çalışanlar çok daha fazla önem
kazanıyor. Artık çalışanların işletmelere kattığı değer her
zamankinden çok daha fazla. Ülke ve sektör olarak; bütün
yetkinliğimizi, bütün rekabetçiliğimizi ve iş modelimizi eğitimli iş gücüne dayandırmak zorundayız. Teknolojide büyük
bir sıçrama yapan ve dünya ekonomisindeki ağırlığını sürekli
artıran Çin, bu gelişimini eğitimli iş gücüne borçlu. 20 yıldır
eğitime inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Bugün ABD’deki tüm
özel üniversitelerin, yüzde 30’u Çinli öğrencilerden oluşuyor.
İşletmelerin çalışanlardan beklentileri değişiyor. Dünya
Ekonomik Forumu’nun 2018 yılında mesleklerin ve becerilerin
geleceği hakkında yayımladığı raporda, otomasyon sürecinde
beceri profillerinin dönüşüme uğrayacağı öngörülüyor. Buna
göre, 2020 yılında otomasyon nedeniyle yaklaşık 5 milyon iş
ortadan kalkacak. 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de becerilerin
bugün ihtiyaç duyulan becerilerden yüzde 41 oranında farklılaşması öngörülüyor. UNESCO rakamlarına göre 2000 yılında
dünyadaki uluslararası öğrenci sayısı 2 milyonken, 2013’te rakam 4,1 milyona yükseldi. 2016’da 5 milyon seviyelerini gören
öğrenci sayısının 2020’de 8 milyona çıkması bekleniyor. PwC
analizlerine göre, 2023 yılı için Türkiye’de yaklaşık 34 milyon
toplam istihdamın yaklaşık 3,5 milyonunun STEM istihdamı,
yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında
olacak. Bu şu demek: Artık iş dünyasında büyük bir dönüşüm
yaşanıyor. İşletmelere düşen görev; kendi işinin gereksinimi
karşılayacak, çalıştığı alanda eğitim almış, bulunduğu işin
dinamiklerine hakim, dünyayı okuyan, yeni fikirler üreten
insanların istihdamını sağlamak.
Yapay zeka mühendisi, veri bilimcisi, büyük veri geliştirici gibi
yeni meslekler hayatımıza giriyor. Beceri ve yetenek en önemli
niteliklerinden biri oluyor. Bu noktada insana yatırım yapan
şirketlerin rekabet avantajı sağlayacağı bir döneme giriyoruz.

Önümüzdeki yıllarda kurum kültürüne sahip çalışanların değeri artacak. Çalışanların işverene olan güveni ve
bağlılığının nasıl sürdürülebilir kılınacağı hususu önem
kazanacak. Peki biz kendimizi buna nasıl hazırlayacağız?
Kendi çalışanlarımızı yetiştirmek zorunda olduğumuz bir
dönemdeyiz. Sektör olarak değişimin ve dönüşümün en
çok yaşandığı alanda hizmet sunuyoruz. Yeni uygulamaların, inovasyonların, teknolojilerin ilk etkileri sektörümüzde görülüyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, big data
gibi önümüzdeki yıllarda önümüze daha sık çıkacak olan
gelişmeler; taşımacılıktan tedarik zinciri yönetimine, insan kaynaklarından müşteri ihtiyaçlarına kadar her alana
nüfuz edecek. Bunu yönetecek nitelikli çalışan gücünü
oluşturmak zorundayız. Bunu dışardan aldığımız, kurum
içinde eğitmeye çalıştığımız, büyük emek ve zaman
kayıplarına neden olan çalışanlarla yönetmemiz mümkün
görünmüyor.
Ülkemizde lojistik alanda öğrenci yetiştiren bir çok
okul var. Buradan çıkan öğrencilerin çok uluslu şirketlerde nasıl başarılar elde ettiğine şahit oluyoruz. Bu
sayıyı artırmak için eğitim kalitesini artırmak, sektör
ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek
şart. Buna üniversiteden değil artık liselerden başlamak zorundayız. Meslek liselerinin, sektör ihtiyaç ve
taleplerine göre oluşturulması, verilen derslerin sektörde hizmet sunan firmalar tarafından belirlenmesi
gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktadan sektörle
yakın işbirlikleri oluşturmaya çalışıyor. 10 milyondan
fazla kişinin ekmek yediği taşımacılık ve lojistik sektörünün temelden bir eğitime ihtiyaç duyduğu açık. Ara
elamandan, üst düzey yöneticiye kadar çalıştıracağımız
insanların bu sıralardan geçmesi gerekiyor. Sektör
rekabetçiliğinin geliştirilmesi, uluslararası alanda üst
düzel firmalarımızın oluşması için biz de kendi eğitimimizi verdiği bir modeli oluşturmalıyız.

Saygı ve Sevgilerimle...

Editör’den
Merhaba,
Alper ÖZEL
UND İcra Kurulu Başkanı
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004 yılında yürürlüğe giren 4925 sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu’nu ile sektörü disiplin altına almaya
çalıştık ama denetimdeki yetersizlikler ve eksikler bu
amacın gerçekleşmesini engelledi. Şimdi sektörü disiplin
altına almak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.
Ocak 2020 ile başlayacak U-ETDS (Ulaştırma Elektronik
Takip ve Denetim Sistemi) ile; yüklerin alış noktasından
teslim noktasına kadar ki tüm bilgilerin sisteme bildirilmesi
isteniyor. Amaçlanan hedefi gerçekleştirmede; ortaya konan
yöntemin ve uygulamaların sıkıntıları da beraberinde getireceği oldukça açık. Uluslararası taşımacılık hizmeti veren
firmalarımız, istenilen bilgileri gümrüklere zaten iletiyorlar.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu verileri gümrüklerden
alamadığı için nakliyeciden bu verileri almak istiyor. İki
bakanlık arasında çözülecek bir durumu nakliyecilerin üzerinden çözmek ne kadar gerçekçi ve sürdürülebilir olabilir?
Uygulamanın sektörümüze nasıl bir fayda sağlayacağı hususu açıkça ortaya konmuş değil.
Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri olan yabancı
plakalı araçlarla rekabete uygulama nasıl bir çözüm getirecek? En önemli soru budur. Uygulama sadece Türk plakalı
araçlar için geçerli ve yabancı araçların sisteme veri giriş
zorunluluğu bulunmuyor. Çıkarılan yönetmeliklerin amacı,
sektörün rekabet gücünü artırmaktır. Bu uygulama mevcut
haliyle bizim rekabet gücümüzü artırmaktan ziyade yabancı
plakalı araçlara fayda sağlayacak gibi görünüyor. Tarifeli
seferle taşımacılık yapan bir sektörüz ve sektörde farklı
yetki belgesine sahip firmalar var. Yüklerin teslim alındığı
noktalar, teslimat noktaları, güzergahlar, mesafeler sabit
değil. Dolayısıyla sektörün ihtiyaçları, çalışma şekilleri ve
işin gereksinimlerini karşılayan bir modelin oluşturulmasını
ve oluşturulan bu modelin de rekabet gücümüzü artıran
niteliklere sahip olmasını bekliyoruz.
U-ETDS’nin yanında bu yıl sonunda uygulamaya başlayacak, Sayısal Takograf Uygulaması, KVKK ve Psikoteknik Test
Raporu denetmeleri için UND olarak, sektör firmalarımızı
bilgilendirici toplantılar yaptık ve kaliteli hizmet alımı için
tedarikçi işbirlikleri anlaşmaları imzaladık.

Dijital Takograf uygulaması da 31 Aralık 2019 tarihinde
başlayacak. Bu sayede, sürücü çalışma süreleri firmalar tarafından takip edilebilecek. Oluşan kazaların yüzde 90’ından
fazlasının sürücü hatalarından kaynaklandığını düşünürsek
burada yapılacak iyileştirmeler, can kaybının ve ekonomik
kayıpların önüne geçilmesi için önemli bir adım. Ancak
uygulamanın hızlı ve zorlayıcı olduğunu düşünüyoruz.
Analog Takograftan Dijital Takografa geçişte Avrupa ülkeleri
herhangi bir süre dayatması yapmazken biz de sürelerin
belirtilmiş olması dönüşüm için firmaları hem zaman, hem
maliyet açısından zorlayacaktır. Bir Dijital Takografın 5 bin
Euro civarında bir maliyetinin olması, şu anki finansal tablo
içinde firmalarımızın bu yükün altından kalkmasını imkansız kılmaktadır.
31 Aralık tarihinde başlayan bir diğer uygulama da Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK). 31 Aralık 2019 tarihine
kadar firmaların KVKK uyum sürecini tamamlamaları ve
VERBİS sistemine kayıt olması gerekiyor. Buradaki amaç;
firmaların çalışanları, tedarikçileri ve müşterilerine ait
kişisel verileri kanunun öngördüğü şekilde saklamaları ve
bunların gizliliğini sağlamaları. UND olarak İşNet ile bir
işbirliği anlaşması imzaladık. İşNet derneğimize üye firmalara, teknik, hukuki ve yazılım alanında her türlü desteği
sunacak.
Bu yıl sonunda başlayacak önemli bir uygulama da Psikoteknik
Raporları’nın denetlenmeye başlayacak olması. 4925 sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu kapsamında eşya taşıyan sürücüler
her 5 yılda bir psikoteknik değerlendirme raporunu almak
zorundalar. 1 Aralık’ta denetlemeler başlıyor ve firmaların ve
sürücülerin psikoteknik raporlarını beyan etmeleri gerekecek. Aksi takdirde firmalara ve sürücülere cezalar kesilecek.
Firmaların çok dikkatli olması gerekiyor, çünkü daha önce
verilmiş olan raporların bir çoğu iptal edildi. 1 Ocak 2019’dan
itibaren e-devlet veya e-nabız sisteminde psikoteknik değerlendirme raporu olmayan sürücülerin raporu yok sayılacak. ALG
Psikoteknik ile imzaladığımız iş birliği anlaşması kapsamında
sürücülerimiz bu raporlara en doğru yerden en uygun maliyetle
sahip olabilecekler.

Saygılarımla…

und’den

Ankara genişletilmiş bölge toplantısı yapıldı

Ankara genişletilmiş bölge çalışma grubu toplantısı 6 Kasım’da Ankara Bölge

Temsilciliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda Rusya UBAK Belgesi

dağıtım esasları, Ro-Ro fiyatları, Takograf kullanımı ve sürüş, dinlenme
süreleri bilgilendirme eğitim programı hakkında bilgi paylaşılırken bölge
nakliyecilerinin sorunları hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Fırat Başbilen (YKÜBaşbilen Ulus. Nak.), Kerem İlhan
Erdal İlhan Ulus. Nak.), Muzaffer
Başbilen (Özbaşak Ulus. Nak.),
Adem Başbilen (Supet Ulus. Nak.),
Selçuk Görmezoğlu (Mağdenli-Ekspres Nakliyat), Rida Yıldıran (Bahadıroğlu Ulus. Nak.), Ferhat Doğan
(Bahadıroğlu Ulus. Nak.), Nejla
Albayrak (UND Genel Koordinatörü)
ve Serdar Ocak (UND Ankara Bölge
Tem. Yrd.) katıldı.

Bolu’da nakliyeciler sektör sorunlarını görüştü
Bolu Çalışma Grubu Toplantısı 05 Kasım’da
UND Bolu Bölge Temsilciliği Ofisinde
gerçekleştirildi.
Sektör sorunlarının görüşüldüğü Çalışma
Grubu Toplantısında, Macaristan Geçiş
Belgeleri, Kapıkule Sınır Kapısı Modernizasyon çalışması, U-ETDS Bilgilendirme,
Takoğraf ve AETR Eğitimi, Hırvatistan Mülteci Sorunu gibi sektörün güncel sorunları
görüşüldü.

Toplantıya Ömer Gülen (Bolu Beyi ),
Cemalettin Tut (Kartal Loj.), İbrahim
Çelikbaş (Köroğlu), Rıdvan Ataş, Tarık
Abacı (Abant Nak.), Muhsin Yüzüak
(Özay), İbrahim Yaman (Derebey Loj.),
Resul Emin Kaya (Alibey Nak.), Selçuk
Hitit (Hitit Global), Murat Akdoğan,
Niyazi Güler (Türkcan Trans), Gürkan
Dura (Dura Loj.) ve UND Bolu Bölge
Temsilcisi Nusret Özarslan katıldı.

UND Erenköy Gümrük Müdürü’nü ziyaret etti
UND Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu, Erenköy Gümrük Müdürü Metin Gürbüz’ü ziyaret
etti. UND İcra Kurlu Başkanı Alper Özel, UND
Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Caner
Tan (Tan), Çalışma Gurubu Üyesi Metin Yılmaz
(YGS), Özgür Yarmalı (Hilal Trans) ve UND İcra
Kurulu Üyesi Kadir Çirkin tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Erenköy Gümrük Müdürü Metin
Gürbüz’e yeni görevinde sektör adına başarı dilekleri iletildi. Sektörün yaşadığı sorunlar ve gümrük
idarelerindeki uygulamalar hakkında karşılıklı fikir
alışverişinde bulunuldu.
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8. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı
Bursa’da Gerçekleştirildi
Türkiye’den 53 üniversitenin katılımıyla
Bursa’da gerçekleştirilen 8. Lojistik Eğitim
Standartları Çalıştayı’nda sektörel eğitimlerinin durumu ve geleceği görüşüldü.
Çalıştayda ders içeriklerinin belirlenmesi ve
izleklerin hazırlanması kararı alındı.
8.inci Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı,
9-10 Kasım tarihlerinde yapıldı. Çalıştay’a
UND İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü,
Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Hilal Yıldırır Kesir, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Lojistik Komite Başkanı Muhsin
Koçaslanlar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay,
LODER Başkanı Mehmet Tanyaş, Bursa
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Arif
Karademir katıldı.
UND İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü
yaptığı sunumla lojistik sektörüne ait
güncel sayısal verileri LES katılımcıları
ile paylaştı. Ünlü, lojistik eğitimde kervan
yolda düzeltilir mantığını eleştirerek,
“Yaklaşık 20 yıl önce nerdeyse yok denecek
seviyede olan Lojistik Fakültesi, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu sayısı bugün
100’lerle ifade ediliyor. Lojistik eğitimi
veren üniversitelerimizi rakamlarla ifade
edecek olursak; 51 adedi Fakülte, 16 adedi
de Yüksekokul olmak üzere 4 yıllık lojistik
eğitimi veren üniversite sayısı 67 adettir.

2 yıllık Lojistik Meslek Yüksekokulları
sayısı da 96 adettir. Her okulumuzdan
asgari bir sınıf (40-50 öğrenci) mezun
edildiği düşünülürse yıllık mezun sayısı
10 bini aşmaktadır” diye konuştu.
Her işte olduğu gibi ulaştırma ve lojistik
sektörünün de en önemli, en stratejik
unsurunun insan kaynağı olduğunu
söyleyen Ünlü, “UND her zaman ve her
konuda olduğu gibi eğitim konusunda
da ön alarak, Ağustos 2013 tarihinde
“UND Lisans Müfredatı Çalışma Grubu”
kurmuş ve İstanbul Üniversitesi Lojistik

Fakültesi, Okan Üniversitesi, Beykoz
Üniversitesi başta olmak üzere çok
sayıda üniversite ve akademisyen
kadroyla toplantılar gerçekleştirmiştir”
dedi. UND Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Nuhoğlu’nun eğitime olan tutkusuna vurgu yapan Ünlü, Nuhoğlu’nun
“Yükseköğretim alanında standartların
bağımsız bir yapı tarafından, şeffaf
ve iyi tanımlanmış kriterlere göre ve
gelişmiş dünya örnekleriyle kıyaslama
yapılarak belirlenmesinin hayati önem
arz etmektedir” sözünü paylaştı.

UND, Özer Çildar ve Hasan Yıldırım’ı ziyaret etti
UND Hatay Bölge Yönetim Kurulu
üyelerinden ouşan heyet, yeni atanan
Cilvegözü Gümrük Müdürü Özer Çildaş ve Cilvegözü Kaçakçılık İstihbarat
Müdürü Hasan Yıldırım’a tanışma
ziyaretinde bulundu.
Ziyaret kapsamında UND’nin çalışmaları ve sektör hakkında bilgi verilirken
ortak hareket etme noktasında fikir
alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete UND Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Kemal Gül, Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Kuş, Yüksek İstişare Kurulu
üyesi Ramazan Dablan ve çalışma
grubu üyesi Mehmet Sağ katıldı.
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Mersinli nakliyeciler vize sorunları ve U-ETDS’yi görüştü
Mersin Çalışma Grubu ve İran-IrakAfganistan-Türk Cumhuriyetleri Çalışma
Grubu toplantısı 31 Ekim’de Mersin Bölge
Temsilciliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda; İtalya ve Almanya’da yaşanan
vize sorunu, U-ETDS veri toplama sisteminin ve TİO Yetki belgesi nedeniyle yaşanan
sorunlar , zoom plakalı araçların sektörümüze yaşattığı sıkıntılar, Türkmenistan ile

KUKK Toplantısı yapılması için girişimlerde bulunulması, Azerbaycan transit
geçiş belgesi sorunu ve UBAK Geçiş
belgesi dağıtımında frigofirik taşımalara
öncelik verilmesi, UBAK Geçiş Belgesindeki sayfa sayısının arttırılması ve UBAK
Geçiş Belgesinin kullanımı ile ilgili genel
bilgilendirme eğitiminin yapılması hakkında görüşüldü.

Toplantıya, Ercan Arslan (Meter), Muhittin Ocak (Ocaktrans), Yaşar Özkaya
(Öz Özkayalar), Burhan Özcan (Özcanlar), Kerem İmrak (İmsan Tarım),
Muazzez Araç (Agit Nakliye), Mehmet
Nuri Bulun (Özbilal) , Şeref Bakar
(Teknotaş), Emre Özdemir (Metronak)
ve Songül Ay ( UND) katıldı.

Gürcistan, Azerbaycan ve Karadeniz
Bölge Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

Gürcistan, Azerbaycan ve Karadeniz Bölge
Çalışma Grubu Toplantısı 31 Ekim’de
Trabzon’da gerçekleştirildi.
Toplantıda; Gürcistan’a transit geçen araçların taşıdığı eşyalara uygulanan tam tespit
kontrolleri, sınır noktalarında yakıt deposu
kontrolleri ve cezaları, sıralı parklardaki
14
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usulsüzlükler ve suistimaller, Türk araçlarına uygulanan zorunlu trafik sigortasının Gürcü plakalı araçlarda isteğe bağlı
olması nedeniyle oluşan kazalarda yaşanılan sorunlar, Azerbaycan’la ilgili olarak
ise; ADR statüsüne sokulan eşyalardan
alınan ücretler, geçiş belgesi kotalarının

yetersizliği, Türk plakalı araç sahiplerinin Azerbaycan taşımalarında ödediği
haksız bedellerle Azeri plakalı araç
sahiplerine göre daha maliyetli hale
getirilmeleri konuları görüşüldü.
Toplantıda ayrıca Strateji ve İş Geliştirme Başkanı N. Fatih Şener “Kurumsal
rekabette liderlik” konulu bir sunum
gerçekleştirdi.
Toplantıya; UND Yönetim Kurulu
Üyeleri Abdullah Özer (Özer) ve Alişan
E. Topaloğlu (Başoba), UND Üyeleri;
Salim Uzun (Uzunoğlu), Sabit Şabanoğlu (Livane), İsa Çağlayan (Çağlayan 61),
Şükrü Aydemir (Aydemirler), Haşim
Çavdar (Çavdaroğlu 61), Serdar Yılmaz
(Dörtel), Hayati Ediz (Koçtur), Akın
Pektaş (Pektaş), Aslan Akbıyık (Akbıyıklar), UND adına ise Strateji ve İş
Geliştirme Başkanı N. Fatih Şener, İcra
Kurulu Başkanı Alper Özel ve Bölge
Temsilcisi Hakan Demircan katıldı.

uluslararası nakliyeciler derneği

UND’DEN

UND, Polonya’da çoklu görüşmeler yaparak
işbirliklerinin kapılarını araladı
UND Heyeti 13-15 Kasım tarihleri arasında
Polonya’ya yaptığı resmi ziyaretle, Polonya
Uluslararası Taşımacılar Derneği (ZMPD),
Biala Podlaska Sınır Kapısı yetkilileri ve
AdamPol Terminal’i yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Polonya ve Türkiye arasında
gerek ticaret gerek taşımacılık alanlarında
projelerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi
amacıyla yapılan ziyarete UND adına; İcra
Kurulu Başkanı Alper Özel, Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener ve Operasyon
Uzmanı Ayşegül Ketenci katıldı.
İlk ziyaret, Polonya Uluslararası Taşımacılar Derneği’ne (ZMPD) yapıldı. Polonya,
Avrupa’nın merkezinde yer alan, bölgenin
en büyük karayolu taşımacılığı filosuna
sahip, aynı zamanda en fazla taşımacılık
faaliyetini yürüten lider ülke konumunda
bulunuyor. Muadil Dernek olan ZMPD’nin
işleyişi, ülkedeki karayolu taşımacılığıyla
ilgili uygulamalar, mevcut ve muhtemel
işbirlikleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. UND Heyeti, Türk taşımacılarının
Avrupa ülkelerinde karşılaştığı taşımacılık
sorunlarını aktardı. Taşıma istatistikleri
konusunda karşılıklı bilgi alış-verişinde

bulunulurken işbirlikleri ve bilgi akışının
devam etmesi konusunda mutabık
kalındı. Program kapsamında ikinci
ziyaret Biala Podlaska Polonya- Belarus
Sınır Kapısı’na gerçekleştirildi. Kapının
işleyişiyle ilgili bilgi alınırken, kapıda yer
alan faydalı uygulamalarla ilgili istişareler yapıldı.

Program kapsamına son ziyaret Adampol SA. (Malaszewicze) Terminal’ine
gerçekleştirildi. Terminalde Doğu- Batı
(özellikle Avrupa Ülkeleri ve Çin yönünde) yönünde taşımalar yapılırken,
terminal ülkenin en büyük ve en çok
taşıma yapılan terminallerinden biri
olma özelliğine sahip.

Sayısal Takograf Yönlendirme Komitesi
10. Toplantısı gerçekleştirildi
Sayısal Takograf Yönlendirme Komitesi
10. Toplantısı 23 Ekim’de Ankara’da
TOBB tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Sayısal Takograf sisteminin uygulanması sürecinde düzenleyici yetkisi
bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile
Sayısal Takograf üreticisi ve distribütör
firmaları katıldı. Toplantıda UND’yi
Danışman Bilal Yeşil ve Uzman Burcu
Aytekin temsil etti.
Toplantıda; Takograf denetimlerinin
etkinleştirilmesinde kullanılabilecek
Sayısal Takograf veri indirme cihazları
ve yöntemleri incelenirken, Sayısal Takograf veri toplama ve analiz sistemine
yönelik görüş ve talepler alındı. Ayrıca,
AETR Uzmanlar Grubu Toplantısı’ndaki gelişmeler paylaşıldı.
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SRC 5 eğitimlerine dijital destek

Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
öncülüğünde 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan SRC 5 Temel Eğitimine Dijital Destek Projesi Final Konferansı 5 Kasım’da
Ankara’da gerçekleştirildi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın açılış
konuşmasının ardından, Projenin Final
Konferansında; Pamukkale Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Dr. Arzum Işıltan,
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Yalkın Giray Yüksel, Proje ortağı
İtalyan CNA ve TRANING 2000’den
Kyelene de Angelis, Türkiye Şoförler

ve Otomobilciler Federasyonu’ndan
Nuran Senar ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz
Kaplan ADR Mevzuatı ve SRC 5 Temel
Eğitimi konulu (projeye destek olacak
nitelikte) sunumlarını gerçekleştirdi.
Projenin Final Konferansına UND’yi
temsilen Eğitimlerden Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi Muammer Ünlü katıldı.
Yapılan sunumlarda; projenin SRC 5
eğitimlerinin yerine değil, mevcuda
destek mahiyetinde olduğu, ADR’ye
taraf olan ülkelerde aynı eğitim içeriğinin şoförlere sunulması gerektiği,
yazılı ve görsellerle mevcut eğitimin
daha iyi anlaşılmasını sağlamaya

çalışıldığı, şoförlerin eğitim düzeyi
ve profillerinin tespiti, eğiticilere
rehber olacak ortak bir ders kitabının
hazırlanması gerektiği gibi hususlar
katılımcılarla paylaşıldı.
AB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yalkın Giray Yüksel
yaptığı sunumda şu bilgileri verdi:
“Son 5 yıllık periyotta müdürlüklerinin uhdesinde faaliyet gösteren
119 eğitim kurumunda yaklaşık 85
bin şoförün eğitim aldı. Yaklaşık
62 bin kişinin yapılan sınavlarda
başarılı olurken başarı oranı yüzde
52,7 olarak ölçüldü. Başarılı olanların yaklaşık 55 bini de sertifika
bedelini ödeyerek belgelerini aktif
hale getirdi. Yılda yaklaşık 25 bin
şoförün eğitim alırken, son yapılan
(Eylül 2019) Bakanlık sınavında 5 bin
516 kişi sınava girdi. Bunların 2 bin
781’nin başarılı olarak (Başarı % 53,5)
belge alamaya hak kazandı.”
Yüksel, müdürlük olarak 13 Bölge’de
240 personelle denetimleri aynı
ciddiyetle devam ettiklerini söyledi.
Yüksel ayrıca, her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını, sistemi ve süreci
birlikte iyileştirebileceklerini ifade
ederek her daim birlikte olmalıyız
mesajını verdi.

TOBB TIR ve ATA Karnesi Müdürü
Aslı Çalık, IRU Başkan Yardımcısı oldu
TOBB TIR ve ATA Karnesi Müdürü
Aslı Çalık, merkezi Cenevre’de bulunan
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
Birliği’nin (IRU) Başkan Yardımcılığı
görevine seçildi.
İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen seçimlerde aday olan Aslı Çalık,
2017 yılında 9 kişiden oluşan IRU
Yönetim Kurulu üyeliğine ilk defa
seçimle giren Türk temsilci olmasının
ardından IRU’nun ilk kadın Başkan
Yardımcısı oldu. Aslı Çalık, 2 yıl süreyle
görev yapacak.
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Türk-Sloven İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi
24-25 Eylül tarihlerinde Lübliyana’da
gerçekleştirilen ve iki taraflı ilişkileri
canlı tutmaya ve iş fırsatları yaratmaya
ilişkin çalışmalara devam edilmesine karar verilen Slovenya – Türkiye
Kara Ulaştırması Karma Komisyonu
(KUKK) Toplantısı’nın ardından UND
ev sahipliğinde Slovenya Sanayi ve
Ticaret Odası işbirliğinde yeni bir toplantı yapıldı. 12 Kasım’daki toplantıda,
karşılıklı yaşanılan problemler dile
getirilerek, çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıya Sloven ve Türk
heyetlerinin yanı sıra Slovenya Fahri
Başkonsolosluğu’nu temsilen Aysun
Deniz katıldı.

und’den

Serkan Gür: “UND Meslek Lisesi’ni hayata geçirelim”
İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür UND’yi ziyaret ederek sektörel
eğitimler hakkında bilgiler verdi. Gür, mesleki ve teknik eğitimi akademik arenaya
taşımanın önemine vurgu yaparak “İlerleyen dönemde, UND Meslek Lisesi’ni hayata
geçirilmesi temennisini iletti.

İ

stanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür UD’yi ziyeret ederek,
sektörel eğitim için yapılacak işbirliklerinin önemini anlattı. Toplantıya;
İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Savrum,
Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
İbrahim Divitçi ve Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü
katıldı.
“Mesleki ve Teknik Eğitim Güçlendikçe
Türkiye Güçlenecek” sloganıyla her yıl
ortalama 160’tan fazla sektör görüşmesi
yaptığını söyleyen Gür; Türkiye’nin kendi
aracını, uçağını, milli markalarını ve ürünlerini üretmek için genç beyinlere ihtiyacı
olduğunu, UND ile de Lojistik Sektörü
özelinde bir proje başlatmayı çok arzu
ettiklerini ifade etti.
Mesleki ve teknik eğitimde, üretim, istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi politikasını
çok önemsediğini ifade eden Gür, mesleki
ve teknik eğitimin kurtuluşunu, sektörle
iş birliğinde gördüklerinden 345 kurumla
işbirliklerinin olduğunu son olarak İstanbul
Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi
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ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi
Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde
tarihi bir Maçka Protokolü imzalandığını hatırlatan Gür, bu protokolle, yaklaşık
90 okulun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile İTÜ tarafından desteklenmesi sağlandığını, Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ
arasında imzalanan protokolle kurulan
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, iş piyasasının istek ve beklentilerine
uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek,
mühendislik bilimine katkı sunmak,
mesleki ve teknik eğitimi akademik arenaya taşımak için çok önemli olduğuna
dikkat çekti.
2018 yılında okullarının Türkiye genelinde toplam cirosu 400 milyon TL
olduğunu söyleyen Gür, döner sermayeli
meslek liselerinin Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eti.
‘Üreten Okullar’ projeleri sayesinde
üreten bir okuldan iş yeri açma belgesiyle mezun olan çocukların sanayiye
katkı sunan müesseselerin de başına
geçmelerini hedeflediklerini, dolayısıyla

döner sermayeli okulların hayati önem
taşıdığını belirtti. Serkan Gür, “Gençlerin bir mesleği icra edebilecek yeterliliğe sahip olması Türkiye açısından da
çok önemli bir kazanç. Öğrencilerin
mesleki ve teknik eğitim kurumlarını
tercih etmeleri önemli. Milli Eğitim
Bakanlığının mesleki eğitimle ilgili
isabetli politikaları hayata geçirildikçe
mesleki eğitim güçlenecek. Mesleki
ve teknik eğitim güçlendikçe Türkiye
güçlenecek” ifadelerini kullandı.
Kendisinin lojistik sektörünü yakından
takip ettiğini ve Horoz Lojistik Lisesi
– UND ve İstanbul Üniversitesinin
yakın ilişki içinde olmasını büyük
avantaj olarak gördüğünü, hatta Avrupa
Yakasında Horoz, Anadolu Yakasında
da Samandıra Meslek Liselerinde ilk
etapta çok özel bir sınıf (30 öğrenciyle)
UND Sınıfı oluşturabileceklerini ifade
etti. İlerleyen zamanlarda da İstanbul
Teknik Üniversitesiyle yaptıkları protokol gibi 1 yıl İngilizce hazırlık + 4 yıl
lojistik lisesi/sınıfı olarak projeyi bir üst
seviyeye de çıkarmanın önünde hiçbir
engel olmadığını kaydetti.

uluslararası nakliyeciler derneği

İzmir’de UND & OFAE toplantısı yapıldı
UND ile Yunanistan Derneği OFAE
(Yunanistan Uluslararası Taşımacılar Derneği) temsilcileri 22 Ekim’de İzmir Ticaret
Odası’nın ev sahipliğinde bir toplantı
gerçekleştirdi. İki ülke taşımacılarının
sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda; 200 litre mazot
sınırlamasının kaldırılması, Geçiş Belgesi
kotalarının artırılması ile transit geçişlerde
ödenen geçiş ücretlerinin kaldırılması,
2019 yılı için talep edilen ek geçiş belgelerinin temini hususunda destek verilmesi
ve Kipi sınır kapısında yaşanan bekleme
sürelerinin azaltılması amacıyla Kipi sınır
kapısı modernizasyon çalışmalarının değerlendirilmesi hususlarında görüşmeler
gerçekleştirildi.
Toplantıya, Hakan Özdemir (Karayolu

Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Ufukcan Akın (Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü Uzmanı),
Doğan Bayındır (UND Yönetim Kurulu
Üyesi), Fatih Çakırca (UND Çalışma
Grubu Üyesi), Tayfun Gülcüler (UND
Çalışma Grubu Üyesi), Elif Sevim (UND
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı), Kadir
Çirkin (UND İcra Kurulu Üyesi), Abidin
Sinci (UND İzmir Temsilcisi), Ayhan
Turan (UKAT Başkanı), Haşmet Karasu
(UKAT Başkan Yardımcısı), Hakan
Erdem (UKAT Başkan Yardımcısı), Mert
Acar (Elmas Lojistik), Metin Akdurak
(Metin Akdurak Lojistik), Can Özkaymak (TOBB), Ayhan Kandemir (TOBB),
Apostolos Kenanidis (OFAE Heyetine
Yönetim Kurulu Başkanı), Michael

Pezikolou (OFAE Başkan Yardımcısı),
Petridis Louuis (OFAE Yönetim Kurulu
Üyesi), Tsochataridis Charalamps (OFAE
Yönetim Kurulu Üyesi), Doumani Iro
(OFAE, Sekreter) katıldı.

AKTÜEL

İlk tren Marmaray’dan geçti
Orta kuşak çalışmaya başladı
One Belt One Road (Tek Kuşak Tek Yol) projesinin orta kuşağı çalışmaya başladı.
Çin’den yola çıkan China Railway Express 6 Kasım’da Marmaray’ı kullanarak
Avrupa’ya geçti. Bakan Turhan, yüklerin, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray’ı
kullanarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve
enerji tasarrufu sağlayacağını belirterek, “Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla
Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süre 18 güne düştü” dedi.

Y

eni ticaret yollarından biri olan
Türkiye’den OBOR’un ilk treni geçti.
Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya
geçen ilk yük treni China Railway Express Ankara Garı’ndan törenle uğurlandı.
Törene Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı
Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan da katıldı.
Bakan Turhan, törende yaptığı konuşmada, hem coğrafi konumu hem de
tarihi ve kültürel sürekliliğiyle Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz
ve Karadeniz ülkesi olan Türkiye’nin söz
konusu coğrafyaların ekonomik ve sosyal
gelişiminde önemli role sahip olduğunu
ifade etti.
BAKAN TURHAN: YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ
Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu
birbirine bağlayarak büyük bir altyapı
ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan “Tek Kuşak Tek Yol” projesine özel
önem verdiklerini anlatan Turhan, bu
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kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve
Gürcistan’ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den
Kars’a ilk seferini yapan China Railway
Express’in dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyledi.

Turhan, 30 Ekim 2017’den itibaren
faaliyette olan hattın, Asya ve Avrupa
arasında demiryolu yük taşımacılığı
alanında yeni dönemin habercisi
olduğunu dile getirerek, söz konusu hatla Türkiye’nin, Pekin’den
Londra’ya uzanan orta koridorun ve
Kazakistan’dan yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolu’nun en önemli
bağlantı noktası haline geldiğini
kaydetti.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
Hattı’nın, Çin ile Türkiye arasındaki
yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne,
“asrın projesi” Marmaray’ın bu hatta
entegre olmasıyla da Uzak Asya ile
Batı Avrupa arasındaki süreyi 18
güne düşürdüğünü belirten Turhan,
“Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon
dolarlık ticaret hacmini dikkate
aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak. Yaklaşık 5 milyar
nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı
Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret
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ağları için yeni ve çok önemli alternatif
oldu” açıklamasında bulundu.
ORTA KORİDOR AVANTAJLI
Bakan Turhan, yolculuğuna Çin’in Xi’an
şehrinden başlayan ve 42 tıra eş değer
elektronik ürün yükü taşıyan China
Railway Ekspress’in (Çin Demiryolu
Ekpresi) toplam uzunluğu 820 metre
olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta,
10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edeceğini
bildirdi.
Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve
Marmaray’ı kullanarak orta koridor
üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacağını dile getiren Turhan, “Bu, hem
bölgesel hem de küresel ticaretin seyri
açısından oldukça tarihi bir adım. Dola-
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yısıyla binlerce kilometre yol kat eden
bu trene, demiryolu taşımacılığında
başlayan yeni dönemi simgelemesi
hasebiyle, gururla bakıyoruz” dedi.
Turhan, bu projenin, ülkelere ticari
kazanç sunmasının yanında toplumlar arası bağların güçlenmesine ve

kültürler arası etkileşim hızlanmasına
da büyük katkı sağlayacağını ifade
ederek, Türkiye’ye kadar hiçbir aksama ve sorun yaşamadan ulaşan trenin,
Prag’da sonlanacak tarihi yolculuğunu
başarıyla tamamlayacağına inandığını
söyledi.
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Gümrüklerde araçlar

“Yapay Zeka” taramasına girecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın
azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırım ve projelerine bir yenisini
daha ekleyeceklerini belirterek, “Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek
‘Tarama Ağı Projesi’ ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki
yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek.” dedi.
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T

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Ticaret Bakanlığının gümrük kontrollerini uluslararası ticaretin hızını
kesmeyecek biçimde yürütmek, kamu
sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak
yasa dışı ticaretle en etkin biçimde
mücadele etmek için yüksek teknolojiye
dayalı teknik bir altyapı kurduğunu
vurguladı.
Gümrük kapılarından giriş ve çıkış
yapan her tür araç ve konteynerin
fiziki müdahale gerektirmeden detaylı
analizini sağlayan 68 adet X-Ray Araç ve
Konteyner Tarama Sisteminin ticaret
hacmi yüksek tüm gümrük kapı ve
limanlara kurulduğuna dikkati çeken
Pekcan, ileri teknolojiye sahip bu sistemlerin, araç ve konteynerlerin röntgen filmini çekerek, saatlerce sürebilen
gümrük kontrollerinin dakikalar içinde
hızlı ve nitelikli olarak gerçekleşmesini
sağladığını belirtti. Bu cihazların aynı
zamanda kaçakçılıkla mücadele ve ülke
güvenliğinde yasa dışı tüm suç unsurlarına set çeken önemli bir enstrüman
olduğuna işaret eden Pekcan, şöyle
konuştu: “Ticaret Bakanlığımız, dünyada tespit teknolojilerindeki gelişmeleri
yakından takip ederek kaçakçılıkla
mücadelede etkinliğin arttırılmasına
katkı sunacak yeni ekipmanları süratle
envanterine dahil etmektedir. Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt
dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha
ekliyoruz. Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğümüzce hayata geçireceğimiz
ve TÜBİTAK tarafından tamamı yerli
ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek
‘Tarama Ağı Projesi’ ile yapay zeka ve
makine öğrenmesi teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki
belirli özelliklere sahip yasa dışı suç ve
tehdit unsurları otomatik tanımlanacak. Böylece operatörün analiz esnasında hata yapma payı ve manuel inceleme
süreleri asgari düzeye inecek.”

ması sağlanarak gümrük kapılarından
alınan x-ray görüntülerinin Bakanlık
Komuta Kontrol Merkezinde toplanacağının altını çizerek, tek bir merkezden sevk, idare ve analizinin yapılmasının sağlanacağını söyledi.
Bunun da özellikle eşyaların ülkeye
kayıt dışı girişini engellemekte büyük
faydasının olacağını vurgulayan Pekcan, “Bu sayede, örneğin Habur’dan
ülkemize girerken taranan transit bir
aracın x-ray görüntüleri ilgili tüm
birimler tarafından incelenebilecek ve
araç Kapıkule’den yurt dışına çıkarken
tarandığında görüntüler karşılaştırılabilecek. Bu sayede ülkemizden transit
geçen eşyaların vergileri ödenmeksizin
yurt içinde bırakılma girişimleri tespit
edilecek, büyük oranda vergi kaybı
önlenecektir.” ifadelerini kullandı.

“Mükerrer kontrollerin
önüne geçilecek”
“X-ray sistemlerinde üretilen veri ve
bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak,
aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer
taranmasının önüne geçilecek ve hızlı
bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş
olacak.” diyen Pekcan, bu sayede aynı
aracın sınır geçişlerinde mükerrer
kontrollerin önüne geçileceğini ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş
olacağını bildirdi.
Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı
olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilecek proje ile modern bir gümrük
uygulamasını daha hayata geçirerek
tüm dünya gümrük idarelerine örnek
olmayı hedeflediklerini sözlerine
ekledi.

“Habur’dan giren tırın
yükü Kapıkule’den çıkışında
karşılaştırılabilecek”
Bakan Pekcan, proje ile X-Ray Tarama
Sistemlerinin entegre bir yapıda çalış-
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Ekim ayı ihracatı
16 Milyar 336 milyon dolar oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı ihracat rakamlarını Denizli’de açıkladı.
Türkiye’nin ihracatı 2019 yılı ekim ayında 16 milyar 336 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10
ayında ise ihracat yüzde 2,1 artış ile 149 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180 milyar
dolara ulaştı.

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla
ekim ayı geçici dış ticaret verilerini,
Denizli’de açıkladı. Ekim ayında ihracat,
Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 16
milyar 336 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10
ayında ise ihracat yüzde 2,1 artış ile 149
milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180
milyar dolara ulaştı.
Küresel piyasalarda korumacılık rüzgarlarının etkilerini sürdürmeye devam
ettiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle,
“2019 yılında küresel ticaretin içerisinden
geçtiği zorlu sürece rağmen Türkiye olarak
ihracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz.
Yakın dönemde Barış Pınarı Harekatımız
sonucunda ülkemize yönelik yaptırım
tehditlerine rağmen ihracatımız başarılı
seyrini sürdürdü. Rakiplerimiz ve hedef
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pazarlarımız ile karşılaştırdığımızda,
ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat
performansları, ülkemizin başarısını
daha da öne çıkarır nitelikte. 2019 yılı ilk
8 aylık ihracat verisini açıklayan ülkelerden Güney Kore’nin ihracatı yüzde 9,6
düşmüş durumda. Birleşik Krallık’ta ise
azalma yüzde 5,9, Almanya’da yüzde 5,6,
İspanya’da da düşüş yüzde 4,7 olurken,
Güney Afrika’da yüzde 5’lik bir ihracat
daralması var. Dünya devi Çin ise, yüzde
0,3’lük sınırlı bir ihracat artışı gerçekleştirdi. Ülkemiz ise ilk 8 ayda yüzde 2,9
artış oranına imza atmıştı. Dolayısıyla,
ihracatçılarımızın dinamizmleri ve
stratejik kararları sayesinde ihracatımız,
doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin
üzerinde artışlar sergilemeye devam
ediyor” diye konuştu.

Ekim’de 1.555 firma
ihracata başladı
Ekim ayı ihracatına ilişkin detaylara
değinen TİM Başkanı şunları kaydetti:
“Öncelikle, ekim ayında 1.555 firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dedi. Denizli
ilimizden de 18 firmamız, ilk kez
ihracat ailemize katıldı. Firma özelinde bakıldığında, ekim ayı içerisinde
toplam 40 bin 312 firmamız ihracat
gerçekleştirdi.”

Otomotiv sektörü
liderliğini korudu
Ekim ayının lideri, 2,82 milyar dolarlık
ihracat ile Otomotiv sektörü oldu.
Otomotivi, 1,93 milyar dolar ihracat ile
Kimyevi Maddeler ve 1,55 milyar dolar
ihracat ile Hazırgiyim ve Konfeksi-
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yon sektörleri takip etti. İhracatını en çok
artıran sektörler ise yüzde 95,2 artışla 347
milyon dolara ulaşan Fındık ve Mamulleri,
yüzde 35,8 artışla 281 milyon dolara ulaşan
Savunma ve Havacılık ile yüzde 22,2 artışla
1,93 milyon dolara ulaşan Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri oldu. Sektörlerin
ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği
ihracatla Kimyevi Maddeler birinci, 198 ülke
ile Hububat ikinci, 192 ülke ile Çelik üçüncü
oldu.
106 ülkeye ihracat arttı
Ekim ayında ihracatçılar, ülkemizin
bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 106’sına ihracat
artarken 78 ülkede ise artış yüzde 10’un, 36
ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti.
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise
1,49 milyar dolar ile Almanya, 982 milyon
dolar ile Birleşik Krallık ve 978 milyon dolar
ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı
yüzde 48,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay
yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük
pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı ekimde yüzde 48,4 oldu.
En dikkat çekici artış
Giresun’da yaşandı
İllerin ihracatına bakıldığında; ekim ayında
47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat
gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6,19 milyar
dolarla İstanbul, 1,43 milyar dolarla Bursa
ve 1,34 milyar dolarla Kocaeli oldu. En
dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 3 kata
çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun,
yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan
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Düzce ve yüzde 63 artışla 50 milyon dolar
ihracat yapan Afyon’da yaşandı. Giresun ve
Düzce’de ihracat artışında fındık sektörü
etkili olurken, Afyon’da hububattaki artış
başarıyı getirdi.
179 ülkeye TL ile ihracat yapıldı
Ay boyunca 179 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 5,9 milyar TL oldu. 7
bin 213 firma ekim ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

10 aylık parite kaybı
4,2 milyar dolar
Miktar bazında ihracatta ise ekimde
yüzde 23,3 artışla 15 milyon tona, yılın
ilk 10 ayında yüzde 19,1 artışla 122,8
milyon tona ulaşıldı. Son olarak,
ekim ayında Euro dolar paritesinin
etkisi negatif yönlü 302,4 milyon
dolar olurken, yılın ilk 10 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,2
milyar dolar oldu.

2019 YILI İHRACATIMIZDA İLK 20 ÜLKE (1.000 $)
ÜLKE 				

KÜMÜLATİF 			

1. ALMANYA 				
12.438.056,57 		
2. BİRLEŞİK KRALLIK 			
8.999.290,56 		
3. İTALYA 				
7.725.302,39 		
4. ABD 				
6.599.906,28 		
5. İSPANYA 				
6.475.701,89 		
6. FRANSA 				
6.315.425,62 		
7. IRAK 				
6.205.369,37 		
8. HOLLANDA 			
4.461.399,58 		
9. İSRAİL 				
3.557.627,76 			
10. ROMANYA 			
3.244.705,76 		
11. RUSYA FEDERASYONU 			
3.093.168,34 		
12. POLONYA 				
2.783.304,48 		
13. BELÇİKA 				
2.701.364,54 		
14. MISIR 				
2.645.138,88 		
15. SUUDİ ARABİSTAN 			
2.640.970,89 		
16. ÇİN 				
2.122.873,03 		
17. BULGARİSTAN 			
2.095.827,52 		
18. BAE 				
1.925.465,15 			
19. İRAN 				
1.905.293,39 		
20. FAS 				
1.802.337,61 			
İlk 20 Ülke Toplam Genel Toplam

% PAY
9,07
6,57
5,64
4,82
4,72
4,61
4,53
3,25
2,60
2,37
2,26
2,03
1,97
1,93
1,93
1,55
1,53
1,40
1,39
1,31
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ANADOLU’DA BİR İLKİ YAPTI

ABC LOJİSTİK YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ
SERTİFİKASI ALAN İLK FİRMA OLDU
Bölgesinin en önemli lojistik
firmalarından olan ve Kayseri
merkezli hizmet sunan ABC
Lojistik, bir ilke imza atarak
sektörüne öncülük etti. Firma
Anadolu’da Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü (YYS) alan
ilk lojistik firması oldu. ABC
Lojistik, 31 Ekim’de aldığı
YYS sertifikası ile gümrük
işlemlerini en aza indirerek
müşterilerine daha hızlı ve
güvenli hizmet sunacak.

A

BC Lojistik, Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü ile İzinli Gönderici oldu. Firma, hizmet verdiği
müşterilerinin gümrük işlemlerini en aza
indirerek, ürünleri en hızlı, en güvenli ve
sorunsuz şekilde taşıyacak. Uluslararası
rekabette müşterilerine artı değer katacak ABC Lojistik, sunduğu etkin, verimli
hizmet ile uluslararası ticaret yapan
firmaların ilk tercihi olacak.

diyen Ergün Bilen, iş ortaklarına çok
daha kaliteli hizmet sunarak onların
dünyaya açılmalarına destek vereceklerini kaydetti.
Bilen, iş ortakları arasındaki güvenin
çok önemli olduğunun altını çizerek,
aldıkları sertifikanın bu güne kadar
vermiş oldukları hizmetin göstergesi
olduğunu belirtti. Türkiye’de bu ser-

tifikaya sahip çok az firma olduğuna
vurgu yapan Bilen, “Artık müşterilerimize çok daha kolay hizmet suna-

ERGÜN BİLEN: HIZLI, GÜVENLİ VE
SORUNSUZ HİZMET SUNACAĞIZ
Konuyla ilgili açıklama yapan ABC
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün
Bilen, aldıkları YYS ile İzinli Gönderici
statüsüne sahip olduklarını, bu sayede
müşterilerinin gümrük işlem süresini
en aza indirerek, ürünleri en hızlı, en
güvenli şekilde ulaştıracaklarını söyledi.
“Bu güne kadar verdiğimiz hizmetlerle
müşterilerimizin rekabet gücünü artırmaya odaklandık. Aldığımız bu sertifika
bu amacımız için bize güç katacaktır”
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cağız. Müşterilerimizin depolarından
veya kendi depolarımızdan aldığımız
yükleri iç gümrüklere uğramadan
doğrudan götürebileceğiz. Sınır geçişlerinde daha öncelikli olacağımızdan
müşterilerimize önemli bir avantaj
sunacağız” diye konuştu.

TAŞIMALAR KOLAYLAŞIYOR
YYS’nin sağladığı bir çok avantaj bulunuyor. YYS’ye sahip bir firma, talebe
bağlı olmaksızın; Yeşil hattan (taşıt
üstü dâhil) yararlanabiliyor, azaltılmış
zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan
verebilme hakkına sahip oluyor, daha az
ve öncelikli olarak belge kontrolü veya
muayeneye tabi tutuluyor, eksik belgeyle beyanda bulunabiliyor, kısmi teminat
uygulamasından yararlanabiliyor ve
eşya türüne göre sınırlama olmaksızın
taşıt üstü işlemden yararlanabiliyor.
Talebe bağlı olarak da firmalar; ithalatta
ve ihracatta yerinde gümrüklemeden
faydalanma, izinli gönderici ve izinli
alıcı yetkisi kapsamında taşımacılık yapabilme, götürü teminat uygulamasından yararlanma, ATR Dolaşım Belgesi
düzenleyebilme, Fatura Beyanı ve EURMED Fatura Beyanı düzenleyebilme
ve varış öncesi Gümrükleme İşlemleri
yapabilme hakkına sahip oluyorlar.

uluslararası nakliyeciler derneği

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ
SERTİFİKASI NEDİR?
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
(AEO Authorized Economic Operator) süreci, Türkiye’nin ihracatının
desteklenmesine katkı sağlanması
amacıyla; 10.01.2013 tarihli 28524 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ ile başladı. ABD, Avrupa Birliği
Ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi

ülkelerde mevcut olan bu uygulama,
ülkelerin karşılıklı tanıma anlaşmaları
ile ticaret erbabına özel uluslararası
bir statü kazandırıyor. Yetkilendirilmiş
Yükümlü; gümrük yükümlülüklerini
yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve
izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip,
kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde
birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan
bir statü olarak tanımlanıyor.
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U-ETDS ve Sayısal Takografta
son tarih 31 Aralık

Sektörün uygulamalar ile ilgili çekinceleri var
Taşımacılık sektöründe Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal
Takograf uyguluması 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle başlıyor. Tüm yetki belgesi sahibi
firmalar; çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergaha, taşıyacakları yük miktarından
varacakları noktaya kadar tüm bilgileri izin verilen sürelerde bildirmek zorundalar. Aynı
tarihe kadar firmalar Sayısal Takograf verilerini indirerek bakanlığa bildirecekler. Ancak her
iki uygulamayla ilgili sektörün çekinceleri de bulunuyor.

U

laştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile Sayısal
Takograf Veri Analizi Bilgilendirme
Toplantısı, UND öncülüğünde, İstanbul Ticaret Odası desteği ile 9 Kasım’da
yapıldı. Toplantıya UND İkinci Başkanı
Şerafettin Aras, KDGM Genel Müdürü
Mahmut Gürses, TOBB Genel Sekreter
Yardımcızı Cengiz Delibaş, İTO Yönetim
Kurulu Üyesi Levent Taş, KDGM Daire
Başkanı Kerim Cicioğlu ile çok sayıda
nakliyece katıldı.
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ŞERAFETTİN ARAS: 10 İLDE
TOPLANTI YAPTIK
Toplantının açılışında konuşan UND
İkinci Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Şerafettin Aras, U-ETDS ve Sayısal Takograf
uygulamasının karayolu taşımacılığı ve
ülkemizin yük akışını görmek açısından
çok önemli olduğunu ancak bu verilerin zaten gümrük sisteminde kayıtlı
olduğunu belirtti. Aras, “Bu noktada
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın
tanıtıcı toplantılarına destek veriyoruz.

Yaklaşık 10 ilde bu toplantıları birlikte
yapıyoruz. Uygulamaların sektörümüze
nasıl bir etkisinin olacağını bu toplantılarla göreceğiz ve hep birlikte tartışacağız” dedi.

MAHMUT GÜRSES: GERİ DÖNÜŞÜ YOK
KDGM Genel Müdürü Mahmut Gürses de yaptığı konuşmada sistemin
yolcu taşımalığında başladığını ve
başarılı olduğunu söyleyerek, uygulamanın bu yıl sonu itibariyle eşya
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taşımacılığında da devreye gireceğini
söyledi. Gürses, “Yepyeni bir sistem ve
bunu birlikte yapacağız, birlikte öğreneceğiz, birlikte yürüyeceğiz. Bunun geri
dönüşü yok” dedi.

U-ETDS NELER GETİRİYOR?
KDGM Daire Başkanı Kerim Cicioğlu
yaptığı sunumla, U-ETDS hakkında
bilgiler vererek sistemin nasıl uygulanacağını ve amaçlarını anlattı.
U-ETDS ticari taşımacılık yapan tüm yetki
belgesi sahiplerini kapsıyor. Gönderici,
taşıyıcı, alıcı, yük cinsi ve yük miktarı ile
ilgili tüm veriler elektronik ortama aktarılacak. Uygulama 31 Aralık 2019 tarihinde
başlayacak ve veriler 1 Ocak 2020 tarihinde sisteme girmeye başlayacak.

SİSTEMİN AMAÇLARI

artırmak için her türlü tedbiri almak
için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Güvenlik
En önemli hususlardan birisi de trafiğe
yük ve yolcu taşıyan araçların güvenlik
açıklarını kapatmak. Bunu bakanlık
olarak çok önemsiyoruz. Aynı şekilde
İçişleri Bakanlığı da bu bilgilere büyük
önem veriyor. Çünkü karayolu taşımacılık sektörü yüzde 89 pay ile ilk sırada.

Taşımalarının kayıt altına alınması
2014 yılında kimin ne taşıyacağını
tespit ettik ve yetki belgeleri dağıttık.
Şimdi; artık kim neyi, nerden, nasıl,
hangi taşıtla taşıyor bunu göreceğiz.
Bunların hepsi kayıt altına alınacak ve
big datayı oluşturacağız.

İstatistiki analiz
Aldığımız bütün veriler ölçülecek,
değerlendirilecek ve gerekli analizler
yapılacak.

Korsan taşımacılığın engellenmesi
Şu anda yapılan taşımaların yüzde
5’i korsan olarak yapılıyor. Sistem
sayesinde bütün taşımaları kayıt altına
almış olacağız.

Kapsam dışı taşıma
Hangi yetki belgesi sahibi hangi taşımayı
yapacağını biliyor. Ama kapsam dışı
taşıma faaliyetleri ile ilgili engelleme
mekanizması şu anda maalesef yok. Bu
sistemi bunun için aktif olarak kullanacağız ve herkes yetki belgesi kapsamında
faaliyet göstermeye başlayacak.”

Sistemin amaçları hakkında bilgi veren
KDGM Daire Başkanı Kerim Cicioğlu ve
KDGM Uzmanı Dursun Savaş şunları
aktardı:

Karayolu taşımalığını
disiplin altına almak
“En önemli amaçlarından biri karayolu taşımalığını disiplin altına almak.
Taşımacılıkta atıl kapasitenin engellenmesi. Hangi güzergahların yoğun olarak
kullanıldığı, hangi araçların kullanıldığı,
taşıma aralıklarının ne olduğu, verimliliğin durumu bu sistem sayesinde görülecek. Bu sistem sayesinde bu verimi
ölçeceğiz ve taşımacılarımızın verimini

uluslararası nakliyeciler derneği
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DOSYA
ŞERAFETTİN
ARAS

BİLGİLER 6 SAAT İÇİNDE GİRİLECEK
Gönderilen verilerin süresi ile ilgili de bilgi
veren Cicioğlu, “Mevcut yönetmelikte
6 saat sonrasına kadar taşıt hareketinin
sisteme iletmek zorunda olunduğu hususu var. Yani taşıt hareket ettikten sonra
içindeki eşyayı gönderen ve alıcı bilgileri
ile birlikte yönetmelikte belirlenen tüm
hususları U-ETDS’ye iletmek zorundasınız.
Sanki mal kabul edildiği saatten itibaren
gönderilmesi gerekiyor gibi bir algı var. Bu
böyle değil. Taşıt hareket saatinden itibaren
6 saat sonrasına kadar bu veriyi gönderebileceksiniz.”

MAHMUT
GÜRSES

KERİM
CİCİOĞLU

oluşturduğunuz anda bizim sistemimizde otomatik olarak veriler bildiriliyor. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar
varsa onlarla temas halinde olacağız.
İlgili departmanlar varsa bizimle bir araya gelebilirler. Aynı zamanda herhangi
bir yazılım kullanıyorsanız o yazılım
firmanızı bu entegrasyonu sağlamak için
bizimle iletişim halinde olabilirler.”

geldi ve biz de 2011 yılı ile birlikte sayısal
takograf sistemine geçiş yaptık. Sadece
Avrupa değil Doğu’muzdaki ülkelerde
de takograf kullanmak zorunluluğumuz
var. 2019 yılı Haziran ayında Avrupa
ülkeleri Smart Takograf’a geçiş yaptı.
Bu sadece AB üyesi ülkeler için geçerli.
Şu anda biz AB üyesi olmadığımız için
AER’yi beklemek zorundayız.”

HASAN BOZ

SİSTEME DÜZGÜN VERİ GİRENLER
ÖDÜLLENDİRİLECEK
Verilen nasıl kullanılacağı hakkında da bilgiler veren Kerim Cicioğlu, “Firmalarımızı
gruplandırmayı düşünüyoruz. Bu sisteme
doğru veri gönderen, düzgün veri gönderen
firmalarımızı A grubu kategorisinde değerlendireceğiz. Bunları daha az denetime tabi
tutacağız. Yani başka firmaların araçları 10
yerde denetime tabi tutuluyorsa, A kategorisindeki firma aracı 2 yerde denetime tabi
tutulacak” diye konuştu.

VERİLER NASIL GÖNDERİLECEK?
Kerim Cicioğlu verilerin nasıl gönderileceğine dair şu bilgileri verdi:
“2 farklı yöntemimiz var. Birinci yöntemde herhangi bir bilgisayar kullanmayan
taşımacılarımız e-devlet üzerinden ilgili
arayüze girerek gönderebilirler. Firmalarımızın öncelikle e-devlet şifresi alması
gerekiyor. İkinci olarak da e-devlet aracılığıyla operatör kısmına tanımlanan kişi bu
bilgileri gönderecek.
İkinci yöntem web sayfası üzerinden.
Bu bizim uluslararası taşımalarda en çok
önerdiğimiz yöntem. Sizin operasyon
kısmında oluşturduğunuz verileri biz servis entegrasyonunda işliyoruz ve siz veri
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SAYISAL TAKOGRAF VERİ İNDİRME
31 ARALIK’TA BAŞLIYOR
Bilgilendirme toplantısının ikinci bölümünde KDGM Uzmanı Hasan Boz, Sayısal Takograf uygulaması hakkında sunum yaptı. Boz, “Sayısal Takograf’a 2011
yılında uluslararası taşımalarda başladık.
2014 yılında Sanayi Bakanlığımız 1996
model araçların 2019 yılına kadar taşıtların sayısal takografa geçişiyle ilgili bir
yönetmelik çıkarttı. Bu süre yıl sonunda
tamamlanıyor ve 2020’de bu sisteme
tamamen geçiş yapmış olacağız” dedi.
Boz, uygulamanın detayları hakkında
şunları söyledi: “Yük taşımacılığında 3.5
ton ve üzeri araçlarda takograf cihazının
bulunması gerekiyor. Eskiden takograf
araçla birlikte gelirdi, fakat bir standart
olmadığı için 2006 yılında Avrupa’da
sayısal takografa geçildi. Biz AB üyesi
değiliz ancak AETR’ye taraf bir ülkeyiz.
Bizim için de 2010 yılında zorunlu hale

Veriler aylık olarak gönderilecek
Boz, verilerin nasıl gönderileceğini
de anlattı: “Öncelikle yetki belgesine
sahip firmalarımız ayda 1 defa sürücü
kartlarındaki verileri bize gönderecekler.
Sürücülerimiz 25 günde bir bu verileri
bakanlığımıza gönderecekler. Burada 25
gün teknik nedenlerden dolayı belirlenen bir süre. Sürücü kartlarının hafızası
küçük olduğu için bu süre belirlendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
yükümlülükler var. TOBB genelge
uyarınca bu verileri tutacak ve muhafaza edecek. Proje bakanlığımız projesi ve
verilerin kimseyle paylaşılması mümkün
değil. TOBB’un verilere erişmesi mümkün değil. Sadece bakanlıkta belirlenen
teknik kişiler bu verilere ulaşabilir.”

Avantajları neler?
Uygulamanın getireceği avantajlar
hakkında da bilgiler veren Hasan Boz
şunları söyledi: “Bu sayede sürücü çalışma süreleri firmalar tarafından takip
edilebilecek. Gerektiğinde müdahale
edilebilecek. Sürücü ve firmaların en
çok karşı karşıya kaldığı ve mahkemeye
taşınan çalışma süreleri ile ilgili bilgiler
görülecek. Çalışma süreleri görüleceği
için haklı ve haksız ayırt edilebilecek.
Sürücüler için çalışma süreleri yasal
zeminlerde yapılacak. Herkes bu sisteme dahil olacağı için haksız rekabetin
önüne geçilecek.”

uluslararası nakliyeciler derneği

SEKTÖRDEN, U-ETDS VE SAYISAL TAKOGRAF UYGULAMASINA YÖNELİK SORULAR

TOPLANTIDA SEKTÖR YETKİLİLERİ, UYGULAMALARIN DETAYLARI VE SEKTÖRE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR VE ORTAYA ÇIKACAK DURUM HAKKINDA SORULAR YÖNELTTİ.

NAGEHAN SOYLU
UND Genel Sekreteri Nagehan Soylu;
Yeni uygulamanın yurtiçi taşımacılıkta
haksız rekabete engel olacağını düşünüyorum. Ancak uluslararası taşımacılıkta kara kapılarından yüzde 45 yabancı plakalı, yüzde 55 Türk plakalı araçlar
çıkış yapıyor. Yabancı plakalı araçlarla
yoğun ve acımasız bir rekabetin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu uygulama başladığında Türk nakliyecilerinin bu sisteme
uyacağını düşünürsek yabancı plakalı
araçların yapacağı suiistimallere karşı
nasıl bir önlem alınacak? Bu yönde bir
planınız var mı?
-Bizim projemiz Türk taşımacılarına
yönelik. Biz verileri toplayacağız. Ama
bizim yabancı araçlarla ilgili en büyük
sıkıntımız saha denetimleri. Biz bu proje
uluslararası nakliyeciler derneği

ile ceza yazmakta ağır davranacağız. Biz
bu sistemde sadece verilere bakacağız.
Bakanlık olarak ceza yazmak gibi bir
durumumuz yok. Ama ilerde Emniyet
Genel Müdürlüğü ile yapacağımız protokolle, sürekli ihlalde bulunan firmalara
ceza kesilebilir. Ya da ihlal yapmayan
firmaların durdurulmadan geçişine izin
verilebilir. Ama biz bu projeyle bazı
şeyleri harekete geçireceğiz. Biliyorsunuz
geçtiğimiz yıl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denetlemeler konusunda
diğer bakanlıklarla bir araya geldik. Saha
denetimlerini çok daha aktif başlatmayı
düşünüyoruz. Böylece yabancı plakalı
araçların denetimi çok daha kontrollü
yapılabilecek. Haksız rekabetin de önüne
geçilecek.

Smart Takografın 2023-2024 başlayacağını öngörüyorsunuz. Bu süreye kadar
Avrupa’ya giden Türk TIR’larından Smart
Takaograf istenecek mi? Biz orada bir
sorun yaşayacak mıyız?
-Avrupa ülkeleri Smart Takografa
haziran ayında geçiş yaptı. AETR ülkeleri için 4 yıllık bir geçiş süreci var.
Metin önümüzdeki yıl Şubat ayında
hazır hale gelecek, devamında da
geçiş süresini konuşacağız.
Belki 3 belki 4 yıl olacak. Avrupa ülkeleri bu süre içerisinde senin Smart
Takografın yok diye ceza kesemez.
Ancak bizim Avrupa’dan gelen araç-

lara, bizde Smart Takograf yok seni
kabul etmiyorum deme hakkımız
var. Bunu müzakerelerde kullanmaya başladık.

Korsan taşımaları denetlemekle ilgili
stratejini öğrenmek istiyoruz?
-Yolcu taşımacılığı ile ilgili
emniyetle jandarma protokol
imzaladık. Şu anda bir aracı
çevirdiğimizde bir aracın içinde kaç
yolcu var görebiliyoruz. O aracın
hangi koltuğunda hangi şahsın
oturduğunu görebiliyoruz.
Eşya taşımacılığında da aracın
içinde ne olduğu, yükün nereden
alındığı, nereye gittiğini göreceğiz.
Dolayısıyla otomatik olarak, korsan
ve kapsam dışı taşımacılığın tespiti
mümkün hale gelecek.

PTS Genel Koordinatörü Savaş Aygen:
Biz M1 ve R2 kapsamında çalışan
bir firmayız. Karayolu Taşımacılık
Yönetmeliği’nde, bir gönderi teslim
alındığı andan itibaren 1 saat içerisinde irsaliye ve diğer belgelerle birlikte
sisteme bildirilmeli diyor. Biz bütün
bildirimleri BTK dahil 3, 4 farklı noktaya yapıyoruz. Bunu bir de size 1 saat
içerisinde bildirmemizin yapılabilir
olmadığını söylemek istiyorum.
-Bir buçuk yıl önce BTK (Bilgi Teknoloji Kurumu) ile protokol imzaladık.
KASIM
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olsun. Avrupa’da ne zaman bozulursa
git o zaman değiştir diyor. Biz de de
böyle olsun.

Reibel Uluslararası Taşımacılık
Yöneticisi Arif Badur:

Kargo işletmecilerinin BTK’ya sunduğu
verileri biraz daha üzerine koyarak onlardan almak suretiyle kargo işletmecilerinden bir daha istememek. Siz M1 Belgesi
sahibi olarak bilgiyi veriyorsunuz, biz
sizden ayrıca istemeyeceğiz. Dolayısıyla
BTK’ya düzgün veri veriyorsanız bir sıkıntı yaşamayacaksınız. R2 Belgesi sahibi
firma veriyi giriyorsa taşımacının tekrar
veriyi girmesine gerek yok. Mükerrer giriş
istemiyoruz. 1 saat konusuyla ilgili de,
BTK’ya gönderdiğiniz veriler esas alınacaktır. 1 saat değişmeyecek diye bir şey
yok, 6 saat değişmeyecek diye bir şey yok.
Notlarımızı alıyoruz, 37’nci toplantımızı
yapıyoruz, 10 toplantı daha yapacağız.
Buna göre yol alacağız.

İstanbul Evden Eve Nakliyeciler:
Şehir içi çalışan bir sektöre sahibiz.
Biz de sisteme bildirim yapmak
zorunda mıyız? Zorunluysa bunu
kim denetleyecek? Korsan firmaları
denetleme durumu olacak mı?
-Şehir içi çalışan firmalar kapsam dışı değil. Siz de sisteme veri göndereceksiniz.
Sistem korsan taşımacılığını engellemeyi
sağlayacak. Şu anda en büyük sıkıntımız
şehir içi taşıma yapan korsan taşımalar.
Bu sistemin uygulanması ve denetimin
yapılması halinde, korsan taşımacılığın
önüne geçmiş olacağız.

Şu ana kadar denetleme yapılmadı.
Denetleme yapılmadığı için da korsan
taşımalar artıyor. Yetki belgesi olmadan
taşımalar yapılıyor.
-Yetki belgesi denetimleri yoğun ola-
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rak yapılıyor. O kadar çok ceza kesildi ki kantarlar kalmadı. Arkadan
bir çalışma daha yapıyoruz. Hemen
yapacağız derken doğru olmaz. Şu
anda gördüğümüz 7 bin otobüsün
olduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığında otobüsler 3 yolcuyla yola
gidiyor. Bu zarar demek.
Demek ki 7 bin otobüs bu ülkeye
zarar. Artık makro planlarda bunu
sunabilecek noktaya geldik. Bir de
eşyayı ölçelim bakalım ne kadar
kamyonumuz fazla. Ne kadar yük
var, ne kadar yük hareketi var,
lojistik köy ihtiyacı var mı? Ölçmeden yönetemeyiz. Şu anda öncelikli
hedefimiz ölçmek. Zamanla saklanacak kimsenin olmadığını göreceksiniz.

UND Başkan Yardımcısı
Cavit Değirmenci

Bildirimlerin ya taşıyıcı ya organizatör
tarafından yapılacağı söylendi. Bunu
doğru tanımlamak gerekir. Çünkü
organizatör yabancı plaka da kullanabiliyor. Dolayısıyla yabancı plakalı
araçların veri giriş zorunluluğu yok,
bunun adını doğru koymak gerekiyor. Diğer sorum takograflarla ilgili.
Analoglarla ilgili süre bu yıl sonunda
bitiyor.
Yurtdışında Avrupa’da böyle bir süre
yokken. Türkiye’de süre konulup,
analogların sayısala çevrilmesini
anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü ciddi
bir maliyet. 5-6 bin Euro maliyetle çevrilecek. Bu konuda bizim klavuzumuz

Daha önce bakanlık bizden R2 belgeli
firmalar olarak bütün verileri göndermemizi istedi ve biz de gönderdik.
Daha sonra bu iptal edildi. Şimdi
tekrar veriler isteniyor, bu sistemin
uygulanması devam edecek mi? Bir
çok farklı taşımacı var ve sizin bunlara
yetişmeniz çok zor. Teşkilatınızı güçlendirmeniz gerekiyor.
Taşımacılık sektöründen Türkiye’nin
yüzde 15’i ekmek yiyor. Bu kadar devasa bir sektörden bahsediyoruz. Evet
teşkilat olarak çok büyük bir teşkilat
değiliz. Ama kolluk kuvvetlerimiz,
gümrüklerimiz yardım ediyor. En
nihayetinde gelen bütün şikayetleri
istisnasız olarak değerlendiriyoruz.

Ağır Nakliyeciler Derneği:
Güvenlik açısından sorun teşkil
ediyorsa neden yabancı plakalı araçların veri girişi yapılmıyor? Bu veri
girişinden dolayı herhangi bir cezai
müeyyide ile karşılaşacak mıyız?
Kolluk kuvvetlerimiz eğitilmemiş.
Türkiye’de bin lira ceza yiyoruz, 2
saat sonra kartımız takılmadığı için
tekrar ceza yiyoruz. Sınır kapılarında
kiosklar olacak mı?
Sınır kapılarımızda da kiosklarımız
oluşturulacak. Tır parkı için çalışmalar devam ediyor. Bazı limanlarda
var. Birkaç lojistik merkezde de var.
Yıl sonuna kadar 40 kioska ulaşma
imkanı olacak.

Toros Nakliyat Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Çimagil:
Dünyada bir devlet bir kanun çıkardığında bunu vatandaşın hayrına
kârına çıkartır. Ben nakliyeci olarak
çıkardığınız bu kanundan ne kâr elde
edeceğim.
Hem sayısal hem de U-ETDS konusunda ayrıntılı sunumumuz oldu.
Bir kez daha sunumları incelerseniz bayağı bir faydasını olduğunu
görürsünüz.

uluslararası nakliyeciler derneği

Bilal Yeşil Elektrik Elektronik Mühendisi UND AETR ve Takograf Danışmanı.

Takograf – Sorular, Cevaplar!

1 Ocak 2020 tarihinde, firmaların
indirdikleri takograf ve sürücü kartı
verilerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına TOBB tarafından oluşturulan Takograf veri bankasına yükleme
zorunluluğu başlıyor. Veriler her ayın
25’ine kadar sisteme yüklenmiş olacak.
Verilerin indirilmesi, saklanması ve
sisteme yüklenmesi yanında, firmalar
sorumluluklarını bilmedikleri için, bazı
tereddütlerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca, analog takografların dijital
takograflar ile değiştirilmesi konusunda
da bazı yanlış anlamalar bulunmaktadır. Bu gibi konulardaki tereddütleri
kısmen azaltmak amacı ile bu yazı
hazırlanmıştır. Kısmen diyoruz, çünkü
yazıyı okuduktan sonra bazı konularda
kafanızın daha da karışması da ihtimal
dahilinde.
Firmaların takograf konusundaki
sorumlulukları nelerdir?
• Firma, Firma kartı ile, araçla ilk ticari
sefere çıkmadan önce , takografı firma

uluslararası nakliyeciler derneği

adına kayıt eder.( Company Lock )
• Firma, firma kartını kullanarak her
90 günde bir takograftaki verileri
indirir ve 12 ay süre ile saklar.
• Firma, firmada çalışan sürücülerin
sürücü kartlarındaki verileri her 28
günde bir indirir ve 12 ay sure süre ile
saklar.
• Bir araç satıldığında veya servis
dışına bırakıldığında, en son seferden
sonra, takograftaki veriler indirir ve
ve takograf firma kaydı siler.
• Takograf bozulduğunda, servisten
takograftan veri indirilememiştir diye
yazı alır ve en az 12 ay süre ile saklar.
• Sürücülerin izin, hastane ve diğer görev gibi faaliyetlerini belgeler
(Etkinlik belgesi) ve belgeyi sürücüye
verir.
• Dijital Takograf cihazı takılı bir aracı
sürmesi durumunda, işveren ve sürücüler, hem takograf cihazının, hem de
sürücü kartının düzgün çalışmasından
sorumludurlar
• Kurallar konusunda sürücüleri bilgi-

lendirir ve eğitir (Belgelemeli).
• Yeterli miktarda onaylı dijital
takograf kağıdı veya analog takograf
diskini sürücüye verir.
• Operasyonları kurallara uyacak
şekilde planlar.
• Sürücülere katedilen mesafe veya
taşınan yük miktarına bağlı olarak
ek ödeme yapamaz, bu davranış sürücleri kuralları çiğnenemeye teşvik
edebilir.
• İndirilen verileri ve takograf disklerini inceleyerek, kurallara uyulup
uyulmadığını kontrol eder.
• Kuralların ihlal edilmesini önleyici
tedbirleri alır.
• Denetim makamları tarafından
talep edildiğinde son 12 ay içindeki
verileri, istenen şekilde verir.
• Elektrik kesintilerini bir tutanakla
belgeler ve sorulduğunda verir.
• Mühür sökme işlemlerini (Şanzıman indirme, araç takip sistemi
takma) tutanakla belgeler.
• Takografların peryodik muayene ve
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bakımlarını zamanında yaptırır.
• Takograf verileri kişisel very içerir. Bu
verilere kişisel verileri koruma mevzuatına uygun olarak işlem yapar.
• İndirilen takograf ve sürücü kartı verilerini her ayın 25’ne kadar TOBB Takograf
veri bankasına yükler (1 Ocak 2020 de).
Sürücülerin Sorumlulukları nelerdir?
• Dijital takograf sürücü kartı alır.
• Dijital takograf sürücü kartı takmadan
araç kullanmaz.
• Dijital takografı usulüne uygun
kullanır, elle girilmesi gereken bilgileri
(Başlangıç- bitiş ülkesi, yerel saat ayarı,
OUT, Tren/ Feribot, bilinmeyen süreler)
doğru şekilde girer.
• Sürüş ve dinlenme sürelerine uyarak
araç kullanır.
• Kişisel verileri koruma mevzuatına
uyar.
• 1 Ocak 2020 den başlayarak her ayın
25’ne kadar kart verilerini TOBB Takograf veri bankasına yükler.
• Güç kesintilerini ve takograf arızalarını
zamanında şirkete raporlar.
• Aldığı cezaları ve uyarıları derhal şirkete bildirir.
• Yol kenarı denetimleri için belge ve
kayıtları hazır eder.
• Takografı kullanmayı bilir, istenen
çıktıları takograftan alır.
• Takograf uyarılarının ne anlama geldiğini bilir ve gerekli işlemi yapar .
• Takograf yazıcı çıktılarını, elle tutulan kayıtları, etkinlik belgesini ve diğer
gerekli belgeleri 29 gün yanında bulundurur, daha sonra bu belgeleri firmasına
teslim eder.
• Manipülasyon girişiminde bulunmaz.
Takografı usulüne uygun kullanır.
• Takograf sürücü kartını başkasına
kullandırtmaz, başkasının kartını kullanamaz.
• Kullanmakta olduğu araçtan izin,
dinlenme, görev, vs.. gibi nedenlerle
ayrıldığında mutlaka kartını çıkarır ve
yanına alır.
• Kartı arızalandığında, kaybolduğunda
veya yenilenmesi gerektiğinde, mevzuatta belirtilen sürelerde yenisi için müracaat eder.
Analog- dijital takograf dönüşümü;
AETR sözleşmesi gereği, uluslararası
nakliyatta çalışan ve 16 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni tescil edilen araçlar36
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da ve Takograf Muayene ve Damga Yönetmeliğine göre de, yurtiçi nakliyatta
çalışan ve 30.06.2014 tarihinden sonra
yeni tescil edilen araçlarda dijital
takograf takılması zorunlu olmuştur.
Ayrıca, yurtiçi nakliyatta çalışan ve takograf takması gereken araçların, 1996
modelden başlayarak 2019 yılı sonuna
kadar analog ve elektronik takografları dijital takograf ile değiştirmesi
gerekmektedir. Kısaca, aşağıda verilen,
Takograf Muayene ve Damga Yönetmeliği hükmüne göre, uluslararası
nakliyatta çalışan ve 16 Haziran 2016
tarihinden önce tescil edilen araçlarda
takılı analog takografları dijital takograf ile değiştirme zorunluluğu yoktur.
Analog- Dijital takograf dönüşümünü
düzenleyen Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’nin
ilgili madesi şu şekildedir.
Analog ve elektronik takograf
cihazlarının kullanımı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yurt içinde
taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve
sonrası araçlarda kullanılan analog
veya elektronik takograf cihazlarının,
aşağıda belirtilen yıl içindeki ilk araç
muayenesinden önce dijital takograf
ile değiştirilmesi zorunludur.
a) 1996-1998 model araçlar, birinci yıl
içinde,
b) 1999-2001 model araçlar, ikinci yıl
içinde,
c) 2002-2004 model araçlar, üçüncü yıl
içinde,
ç) 2005-2007 model araçlar, dördüncü
yıl içinde,
d) 2008 ve sonrası model araçlar, beşinci yıl içinde.
(Daha sonra yapılan değişiklikler ile bu
süre 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır)
Uluslararası nakliyatta çalışan firmalara önerimiz; yetki belgenize kayıtlı
olan, 16 Haziran 2010 tarihinde önce
tescil edilmiş ve analog takograflı
olan araçlarınız, araç muayenesinden
geçirilmez ise, istasyon sorumlusuna
mevzuatı hatırlatın, sorun devam ederse, belgeleyin. TÜVTÜRK’e, yaşadığınız sorunu iletin ve uğradığınız zararın
verilen süre içinde tarafınıza ödenmesini bildiren bir ihtarname gönderin.
Daha sonra da idari yargıya başvura-

rak, TÜVTÜRK’ten şikayetçi olunuz.
Aynı işlemi, daha önce gerçekleşmiş
olan işlemler içinde yapınız.Ancak,
zaman aşımlarına dikkat ediniz. Bu
konuda UND ile işbirliği yapınız, yasal
destek alınız.
Takograf ve sürücü kartı verilerinin
TOBB veri bankasına yüklenmesi;
Karayolu Taşıma yönetmeliğinde,
takograf verilerinin üç ayda bir indirileceği ve her ay bakanlık tarafından
tesis edilen takograf veri bankasına
yükleneceği belirtilmiştir. Takograf
verileri yüklenmediğinde ise, araç
sahibine araç başına 2 uyarı cezası
verilecektir. Daha sonra yayınlanan
duyuruda ise, takograf veri bankasına firmaların sürücü kartı verilerini
de yükleyecekleri, ayrıca sürücülerin
de kendi kart verilerini yüklemeleri
gerektiği belirtilmiştir.
Takograf verileri ve sürücü kartı
verileri kişisel veriler içermektedir.
Kişisel verileri koruma kanunu,
kişisel veriler hangi ana mevzuat
kapsamında ise, o mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasını
emretmektedir. Takograf ve sürücü
kartı verilerine ne şekilde işlem
yapılacağı, AETR (Uluslararası
Karayolu Taşımacılığında Çalışan
Mürettabatın Çalışma Koşullarına
Dair Avrupa Sözleşmesi) sözleşmesi
ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ile
Takograf Cihazları Yönetmeliğinde
düzenlenmiştir. Takograf mevzuatına göre, takograf ve sürücü kartı
verilerini indirmek ve 12 ay süre ile
saklamaktan araç sahibi firma sorumludur. Takograf ve sürücü kartı
verilerinin her ay düzenli olarak bir
veri bankasına yüklenmesi ile ilgili
bir kayıt bulunmamaktadır. Sürücülerin kendi verileri üzerinde tasarruf
hakları yoktur, kendi verilerini şirketlerinden isterlerse, bir kopyasını
alabilirler.
Yukarda açıklanan nedenlerle, takograf ve sürücü kartı verilerinin TOBB
takograf veri bankasına yüklenmesi,
kişisel verileri koruma mevzuatı ve
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğini
ihlal edici durumlara yol açabilir. Her
firmanın kendi hukuk birimleri ile
koordine ederek bu işlemleri yapması
önerilir.
uluslararası nakliyeciler derneği

Firmalar Takograf ve sürücü kartı verilerini veri bankasına nasıl yükleyecek?
Verileri tek tek veya 10’lu gruplar halinde yüklemek için;
https://staumanaliz.tobb.org.tr sayfasına giriniz. Talimatları takip ediniz.
Verileri toplu olarak yüklemek için;
Öncelikle https://staumkayit.tobb.org.
tr sayfasına girerek firmanızın kaydını
yapınız, kullanıcı adı ve şifre alınız.
Yükleyeceğiniz takograf ve sürücü
kartı verilerini hazırlayınız. https://
staumanalizws.tobb.org.tr sayfasına
gidiniz. Daha önce aldığınız kullanıcı
adı ve şifre ile sisteme giriş yapınız.
Yüklenecek verileri seçiniz ve sisteme
yükleyiniz.
Ayrıca, bazı araç takip firmaları da
kendi sistemleri üzerinden verileri
TOBB veri bankasına yükleme hizmeti
vermektedir.
Sürücülerin kendi kart verilerini yüklemeleri için, otogar giriş ve çıkışlarına,
gümrük kapılarına ve lojistik merkezlerine , bankamatik benzeri veri yükleme
istasyonları yerleştirilecektir. Sürücü,
kartını kart yuvasına takacak ,TCK
numarasını girecek, güvenlik doğrulamasını yaptıktan sonra verisini yükleyebilecektir.

uluslararası nakliyeciler derneği

Araç takip sistemi üzerinden verilerin
TOBB veri bankasına aktarılması;
Bazı araç sahipleri, verilerinin araç
takip sistemi hizmet sağlayıcılar
tarafından TOBB takograf veri bankasına otomatik olarak yüklenmesini
istemektedir. Bu teknik olarak mümkündür. Ancak, verileri saklamak ve
istendiğinde vermek sorumluluğu araç
sahibi firmaya aittir. Her durumda firmaların verilerinin bir kopyasını kendi
kontrollerinde saklamalıdır. Bu verileri
sizden, mahkemeler isteyebilir, polis
isteyebilir, AETR’ye taraf ülkelerin polisleri isteyebilir, sigortalar isteyebilir.
Ne demek istediğimizi şimdi çok az
kişi anlayacaktır. İlerde sorunlar patlamaya başladığında daha çok kişinin
anlayacağından eminiz.
Hangi dönemdeki veriler yüklenecek?
Bir örnekle açıklayalım. Üç aracımız
var, bunların bir önceki veri indirme
tarihleri aşağıdaki gibidir; Takograf
verilerinin 90 günde bir indirilmesi
gerekiyor.
XX UH 1515 :1-24 Ekim 2019
XX BH 7500 :1-24 Kasım 2019
XX AH 8500 :1-15 Aralık 2019
Bu üç aracın verileri de Ocak 2020

de veri bankasına yüklenecek
mi? Veya 1-24 Ekim de indirilenin
verisi 25 Ocak 2020 de, diğerleri
daha sonra mı yüklenecek? Bizim
değerlendirmemiz, mevzuat dikkate
alındığında, verileri 1-24 Ekim 2019
tarihleri arasında indirilmiş ise,
verileri 25 Ocak 2020 de yüklenmelidir. Diğer araçlar sırası ile 25 Şubat
2020 ve 25 Mart 2020 te yüklenmelidir. Sürücüler için de aynı yaklaşım
(28 günde bir veri indirme zorunluluğu) geçerlidir.
Sürücülere Yaptırım Var mı?
Bizim mevzuatımıza göre, cezaların
kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Verileri indirmek ve saklamak
firmanın görev ve sorumluluğunda
olduğu için, sürücüler için tanımlanmış bir ceza yoktur. TOBB veri
bankasına sürücüler kart verilerini
yüklemedikleri zaman, sürücülere
nasıl bir yaptırım uygulanacaktır?
Bunun cevabı henüz bilinmemektedir.
Öyle görünüyorki, bir çok sorunun cevabı zaman içinde ortaya çıkacak. Temennimiz bu süre içinde kimse haksız
ve gereksiz yere mağdur edilmesin!
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UND-TEDARİKÇİ İŞBİRLİKLERİ

YENİ ANLAŞMALARLA DEVAM ETTİ
UND Yönetim Kurulu Toplantısı 13 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı. Sektör
sorunlarının görüşüldüğü toplantıda yeni tedarikçi işbirliklerine imza atıldı.

U

ND, tedarikçi işbirlikleri ile sektör
firmalarının aldıkları hizmetlere; en
kaliteli ve en az maliyetle ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda UND ile İşNet
ve ALG Psikoteknik arasındaki işbirliği
anlaşması imzalandı. Ayrıca İstanbul
Üniversitesi Ulaştırma Lojistik Fakültesi Kariyer Portalı projesi için birlikte
çalışma kararı alındı. Toplantıya İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü katılarak Lojistik Meslek Lisesi kurulması yönündeki
isteklerini aktardı.

İŞNET A.Ş İLE KVKK VE TEKNOLOJİ İŞ
ÇÖZÜMLERİ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI
UND ve İşNet A.Ş arasında KVKK ve
38
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Teknoloji İş Çözümleri Ortaklığı sözleşmesi imzalandı. Anlaşmayla ilgili
bilgi veren İşNet A.Ş Genel Müdürü
Mehmet Can, iyi bir iş birliğini başlattıklarını söyleyerek, “Bilgiye sahip
olmak, bilgiyi iyi kullanmak herkese
büyük fayda sağlar. Veriyi toplar ve
iyi kullanırsanız firmanızı sektörünüzün nereye gittiğini görürsünüz.
Aynı şekilde verinin korunması da
çok değerlidir. KVKK gibi mevzuatlar
hepimize bazı direktifler veriyor. Biz
de bugün bu amaçla sizlerin yanındayız” dedi.
İşNet Kurumsal Satış Yöneticisi Sinan
Taşdemir de yaptığı sunumla KVKK
kapsamında neler yaptıklarını anlattı.

31 Aralık 2019 tarihine kadar KVKK
uyum sürecini tamamlayan bütün
firmaların VERBİS sistemine kayıt
olması gerektiğini söyleyen Taşdemir, İşNet olarak müşterilerine
KVKK kapsamında hizmet sunduklarını ve onlara teknik, hukuki ve
yazılım alanında destek verdiklerini
söyledi.
“Bir kişisel veri herhangi bir kişiyi
tanımlayacak veridir” diyen Taşdemir, “Kurumsal firmaların çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile
sürekli irtibat halinde olduklarından
buradaki kişilerin verileri sürekli bu
firmaların ellerinde. KVKK kapsamında; kişisel verilerin kanunun

uluslararası nakliyeciler derneği

UND ve İşNet A.Ş arasında KVKK ve Teknoloji İş Çözümleri Ortaklığı sözleşmesi imzalandı

öngördüğü şekilde saklanması ve bunların gizliliğinin sağlanması gerekiyor”
dedi. Sundukları hizmetler hakkında
detaylı bilgiler aktaran Taşdemir
şunları söyledi: “Siber Güvenlik, Veri
Merkezi, Robotik Süreç Otomasyonu,
Uydu Erişimi ve Teknolojik Altyapı
işlemlerini gerçekleştiriyoruz. KVKK
kapsamında hem teknik hem de
hukuki anlamda danışmanlık sağlıyoruz. Bunun çıktısı olarak sizin belirli
noktalarda bazı yazılımlar kullanmanız
gerekebiliyor. Bu yazılımları İşNet üzerinden sunabiliyoruz. Bizim farkımız
tüm hizmeti paket halinde verebiliyor
olmamız.” İşNet, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında,
veri güvenliğini sağlamaya yönelik
danışmanlık ve teknoloji hizmetleri
sunuyor. Bu kapsamda KVKK hukuk
değerlendirmesi ve yükümlülükler,
kişisel veri envanteri, GAP analizi ve
uyum danışmanlığı, KVKK teknoloji
değerlendirmesi – veri sınıflandırma,
veri maskeleme, veri kaybı önleme, veri
şifreleme ve DLP çözümleri yer alıyor.

yılından beri hizmet verdiklerini
belirterek, “ALG, psikoteknik değerlendirme testlerini yapan, bu test
sistemini geliştiren, yüzde yüz yerli
test sistemini ülkemize kazandıran
bir firmadır. Merkezimizin kuruluş
amacı Türkiye’deki sürücü normları ile geliştirilmiş psikoteknik test
sistemi ile risksiz sürücüleri seçmek,
sürücüden kaynaklı kazaları azaltmaktır” dedi.
4925 sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu kapsamında eşya taşıyan sürücülerin

her 5 yılda bir psikoteknik değerlendirme raporunu almak zorunda
olduğunu aktaran Güzel, Zihinsel
Beceri Testleri, Psikomotor Testleri ve
Kişililik Güvenlik Ölçümleri başlığı altında 12 farklı test yaptıklarını söyledi.
Pisikoteknik raporu olmayan
sürücü çalıştıran firmaya 884 TL,
sürücüye de 350 TL trafik cezası
uygulandığını söyleyen Ali Güzel,
denetlemelerin ! Aralık’tan itibaren
başlayacağını ve erteleme olmayacağını aktardı. Firmalara uyarıda
bulunan Güzel, şu açıklamayı yaptı.
1 Aralık’ta denetlemeler başlıyor ve
firmalarımızın özen göstermeleri
gerekiyor.
Daha önce verilen raporların yüzde
90’ı iptal oldu. Çünkü psikolojik
muayene yaptırmamışlar. Geçmişe dair 1.5 milyon rapor Sağlık
Bakanlığı’na psikoteknik merkezleri tarafından teslim edildi. Bu
raporların 270 bini sisteme işlenebildi. 1 Ocak 2019’dan itibaren
e-devlet veya e-nabız sisteminde
psikoteknik değerlendirme raporu
olmayan sürücülerin raporu yok
demektir. Bunu çalıştırdığınız sürücülerden öğrenmeniz gerekiyor.”
Ali Güzel, Türkiye genelinde 81
ilde şu anda cihazlarının olduğunu,
hizmet almak isteyenlere her ilde
hizmet verebildiklerini söyledi.

ALG PSİKOTEKNİK İLE İŞBİRLİĞİ
İMZALANDI
Pisoteknik Raporu için UND ve ALG
Psikoteknik arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İş birliği anlaşması
imza töreninde sundukları hizmet
hakkında bilgi veren ALG Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Güzel, 2004

uluslararası nakliyeciler derneği

UND ve ALG Psikoteknik arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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Serkan Gür, Lojistik Meslek Lisesi için sektörden beklentilerini anlattı

SERKAN GÜR: UND MESLEK
LİSESİ OLUŞTURABİLİRİZ
İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Serkan Gür, UND ile yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve sektöre kazandırmak
için UND ile görüşmeler yaptıklarını
aktaran Gür, “Lojistik sektörünün dinamik bir yapısı var. Uluslararası alanda
da kritik bir sektör. Lojistik sektörü de
dahil MEB olarak 54 farklı alanda eğitim
veriyoruz. Lojistik sektörünü bu anlamda
çok şanslı görüyorum” dedi.
Lojistik sektörüne yönelik verilecek
eğitimlerde UND ile yapılan görüşmelerde birkaç farklı yöntemin öne çıktığını
aktaran Gür şunları söyledi: “Yöntemlerden bir tanesi; Milli Eğitim Bakanlığı ile UND’nin bir işbirliği protokolü
imzalaması, bu çerçevede illerde lojistik
alanları bulunan okullara lojistik şirketlerimizin destek olması” dedi. Bu modeli
İstanbul’da uyguladıklarını aktaran Gür,
Sanayi ve Ticaret Odası’na bağlı 94 tane
okul olduğunun bilgisini verdi.
“Sizin istediğiniz gibi öğrenci yetişebilmesi için sizin en baştan o öğrencinin yanında olmanız lazım” diyen Serkan Gür,
şunları söyledi: “MEB’in mesleki ve teknik eğitimlerde güçlenmesi için sektörün
gücünü okullara transfer etmesi gerekiyor. Lojistik alanıyla işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Genelde çatı örgütlerle
görüşüp çatı örgütlerin komite veya alt
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şirketleri üzerinden operasyonlarımızı
yürütüyoruz” ifadesini kullandı.
Diğer bir yöntemin de; bölgedeki
lojistik eğitim alan öğrencilerimizin
yetişmesi ya da öğretmenlerin yetişmesi için ilgili şirketlerin ya da bölge
kurullarının ilgili okullarla eşleştirilmesinin sağlanması olduğunu belirten
Gür, diğer yöntemin de meseleyi özelden halletmek olduğunu söyledi. Gür,
“Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi
ile bir lise kurduk. Türkiye’de ilk defa
son 30 yılda Meslek Lisesi yüzde 1 ile
öğrenci aldı. 480 ile 500 puan arasında
öğrenci geldi. Bir UND Meslek Lisesi

oluşturabiliriz diye düşünüyorum.
İstanbul Üniversitesi ile bağlantılarınızın olduğunu biliyorum. Yeni
bir lise modelini hazırlık ve artı 4 yıl
olan lise modelini hayata geçirebiliriz. Ya da lojistik okullarımızdan birinde UND ile farklı bir yapılanmaya
gidebiliriz. Akademi orada istenilen
nitelikli insan gücünü pilot olarak
yetiştirmeye başlayabilir. MEB bu
konuda sınırlarını çok aşmış durumda. Okullarımızda yönetim kurulları
var. Okullarımızın yönetim kadrosunu sektörle belirliyoruz. O kadar çok
sektörle bağlantılı çalışmamız var
ki, okul müdürlerini birlikte seçiyoruz. Bakanlık bizim seçtiğimiz okul
müdürünü atıyor. Nitelikli insan
gücünü oluşturabilmeniz için meslek
eğitimi içerisinde bir icra organı
olarak yer almanız önemli. Konu bu
noktaya kadar geldi. Bundan sonraki
zamanda yönetimde aldığınız karar
çerçevesinde ister Türkiye çapında,
ister İstanbul’da pilot uygulama
yapabiliriz. Mesleki eğitimi ne kadar
güçlendirirseniz hem sektörünüzü
hem ülkemizi o kadar güçlendirmiş
olursunuz” diye konuştu.

EBRU DEMİRCİ: LOJİSTİK GÜVEN
ENDEKSİ (LGE) OLUŞTURACAĞIZ
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve
Lojistik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ebru Demirci de yaptığı konuşmada UND işbirliği ile

Ebru Demirci, LGE çalışmaları hakkında bilgi verdi

uluslararası nakliyeciler derneği

LOJİSTİK KARİYER PORTALI OLUŞUYOR

gerçekleştirilen çalışmaların üzerinde
durdu ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve KPMG
işbirliğinde yapılan Lojistik Performans Endeksi çalışması hakkında
bilgi verdi. Demirci, “Lojistik alanında Lojistik Güven Endeksi adı altında
bir veri çalışması yapıyoruz. KPMG,
lojistikte ciddi raporlamaları olan bir
şirket. Türkiye bacağında bize destek
vererek projenin hayata geçmesinde
ön ayak oldu. UND’de de projeye des-

uluslararası nakliyeciler derneği

tek veriyor. Artık lojistik sektörünün
nabzını tutabileceğimiz, veri olarak
ölçebileceğimiz, gelişimini inceleyebileceğimiz bir veri seti oluşacak.
Bu akademisyenler için çok önemli.
Uzun soluklu bir proje olacak. TÜİK
ile de görüştük. Kamu tarafından
da sahiplenilebilecek bir proje. LGE
yakında birçok mecrada karşınıza
çıkacak ve bu konuda uzman olarak
desteklerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz” dedi.

UND ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi arasındaki işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan
bir diğer uygulama da Lojistik Kariyer
Portalı. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Doktora Araştırma Görevlisi Bahadır Fatih Yıldırım
proje hakkında şu bilgileri verdi:
“UND ile bir araya geldik, müşterek
hareket etmeye karar verdik. Lojistik
Kariyer Portalı projesine başladık.
Proje içerisinde UND mevzuatsal
işlemleri yapmaya başladı, projenin
pazarlanması ve piyasada tutunması
noktasında katkı sağlayacak. Amacımız; stajerlerin ve iş arayanların istihdamına destek olabilmek ve lojistik
alanında faaliyet gösteren işletmelerin
nitelikli iş gücü istihdamına önayak
olmak. Kuracağımız portalın odağı
lojistik olacak. Mezunlar, öğrenciler
ve iş verenler için ayrı bir üyelik tipi
belirledik. İlanlar için; tam zamanlı, yarı zamanlı, stajer ve dönemsel
istihdam tipi oluşturduk. Yazılımımız
istatistik modülü de üretecek. Var
olan iş adetlerini, başvuru adetlerini,
mezun adetlerini ve iş veren adetlerini
istatistiksel olarak vereceğiz. Lojistikte kariyer yapmak isteyen adaylara
destek olacağız.”
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Port Kavkaz Limanı kapılarını açıyor
“Rusya taşımaları artık çok daha hızlı, ucuz ve kaliteli olacak”
Rusya’ya yapılan taşımalarda en önemli alternatiflerden biri olacak Port Kavkaz Limanı
ilk araçları ağırlamaya hazırlanıyor. Araç Turizm’in 49 yıllığına Rus ortaklarıyla birlikte
devraldığı liman; Rusya yapılan taşımalarda nakliyecilere ve armatörlere bir çok avantajı
birlikte sunacak. İlk defa bir Türk şirketin Rusya’da Liman işleteceğini belirten Araç
Şirketler Grubu Başkanı Seyfettin Araç, “Bu limanda artık tek muhatap biz olacağız.
Zamandan, gümrükten, işten ve paradan tasarruf edin. 7 yıldız standardında otel açtık,
gelin 3 yıldızlı otel fiyatı ödeyerek bu hizmeti alın” çağrısını yaptı.

T

ürkiye-Rusya ticareti hız kazanırken
bu ticarete hizmet sunacak yeni bir
hat oluştu. Araç Turizm, 2018 yılında
Rus ortakları ile birlikte devraldığı Port
Kavkaz limanı 5 milyon dolarlık yatırımla tamamen yenileyerek armatörlerin
ve nakliyecilerin hizmetine açtı. Araç
Şirketler Grubu Başkanı Seyfettin Araç,
yeni limanın sağlayacağı avantajlar ve
sunulacak hizmetler hakkında dergimize
bilgiler verdi.
EN BÜYÜK AVANTAJI KONUMU
Port Kavkaz Limanı’nın Rusya’da özel-
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leştirilen ilk liman olduğuna vurgu
yapan Seyfettin Araç, limanı aldıktan
sonra ciddi yatırımlar yaptıklarını
belirtti. Port Kavkaz’ın, Novorosiysk
ve Krasnodar’a çok yakın olduğunu
ve Kırım sınırında yer aldığını belirten
Araç, limanda 4’ü kendilerine 2’si
de devlete ait olan toplam 6 rıhtım
bulunduğunu söyledi. Yoğunluğa göre
bütün rıhtımları kullanabildiklerini
kaydeden Araç, “Limanda her türlü
ekipmanımız, depolama alanlarımız,
gümrük alanında ve dışında araç bekleme alanlarımız var. Limanımız butik

görülebilir ama çeşitlilik arz eden bir
liman” dedi.
24 SAAT ÇIKIŞ GARANTİSİ VERİYORUZ
Rus ortaklarının çok güçlü olduğunu
ve 30 yıllık sektörel deneyime sahip
olduklarını söyleyen Seyfettin Araç,
Türkiye’de Rus limanlarına yönelik
bir korku ve tereddüt olduğunu
belirtti ve “Korkmaya çekinmeye hiç
gerek yok. Çünkü artık karşınızda
tek muhatap olarak Araç Turizm
ve geniş ekibi olacak” dedi. Bütün
kartları açık oynadıklarını ifade eder

uluslararası nakliyeciler derneği

Araç, “İlk defa bir Türk şirketi Rusya’da
bir limana ortak oluyor. Biz hazırız bize
gelin diyoruz. Bizden başka kimseyle
muhatap olmayacaksınız. Hiçbir şekilde
ürününüz takılmayacak, sorun yaşamayacaksınız, beklemeniz olmayacak.
24 saat içiresinde her gemide 96 aracı
çıkarma garantisi veriyoruz” açıklamasını yaptı.
Seyfettin Araç, bu limanla ilgili kendilerine teklif geldiğinde ciddi bir fizibilite
çalışması yaptıklarını söyledi. Limanın
bütün merkezlere yakın olmasının,
otobanının liman içerisine kadar girmesinin ve diğer Rus limanlarının hizmete
kapalı olmasının kendilerini etkilediğini
anlatan Araç, yaptıkları 5 milyon dolarlık yatırımla bu avantajlarla dolu limanı
hizmet açtıklarını belirtti.
GÖZÜNÜZ KAPALI ARAÇLARINIZI
GÖNDEREBİLİRSİNİZ
Limanın Ro-Ro’ya uygun olduğunu belirten Araç, Ro-Ro hizmeti veren Cenk,
Lider, Hatay Ro-Ro ve Kalyoncu gibi firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini
yakın zamanda sözleşmelerin imzalanarak işbirliğinin başlayacağı bilgisi verdi.
Ro-Ro seferlerinin Aralık ortasında
başlayacağını aktaran Araç, “UND bünyesinde bulunan firmalarımız gözleri
kapalı araçlarını buraya gönderebilirler”
dedi. Firmalara transit çıkışların 24 saat
içerisinde gerçekleşeceğinin garantisini verdiklerini söyleyen Araç, “48 saat
karantina garantisi veriyoruz. Şu anda
Gürcistan, Ukrayna, Rusya dahil 72 saat
altında kimse garanti veremiyor. En çok
korkulan; rüşvet, gümrük gibi sorunların tamamını 24 saat içerisinde çözüyoruz. Gemi sahibi, nakliyeci bilecek ki
Araç Holding dışında karşısında hiçbir
muhatap olmayacak. Biz bu garantiyi
veriyoruz. Bu garantiyi verdiğimiz için
firmalar gelmeyi düşünüyorlar” ifadesini kullandı.

SEYFETTİN ARAÇ
limanlardan yüzde 30 daha uygunuz.
Biz devletten bu indirimi aldık ve bu
indirimi müşterilerimize sunuyoruz.
Bir şoförün orada beklerken konaklayacağı odaya kadar indirimliyiz. İlk 3
yıl için aldığımız bütün indirimlerin
tamamını müşterilerimize yansıtacağız. Araç park yeri bütün limanlarda
günlük 15-20 dolardır. Bizim fiyatımız
onların yarısı kadardır. Öğlen yemeklerini Rusya’daki bütün limanların
yarı fiyatına ve aynı kalite vereceğiz.
Ruble dolar takasında merkez bankası
rakamını uygulayacağız.”
ÖZEL HİZMETLERLE ÖNE ÇIKACAK
Limanın avantajını diğer limanlar ve
yollarla kıyaslayan Seyfettin Araç şunları söyledi: “Bölgede çalışan Novorosiysk
Limanı var ve o da bizim verdiğimiz fiyatların 4-5 katı fazlasını veriyor. Ayrıca
burada gemiler 6-7 gün sırada bekliyorlar. Nakliyecilerin bir diğer yolu da

Ukrayna üzerinden gitmek. Ama 2 bin
kilometre fazla yol gidiyorlar. Bu daha
fazla zaman ve maliyet kaybı demek.
Araçlar yıpranıyor sürücüler yoruluyor.
Tır’lar bizim limanımız sayesinde 15-16
saat daha az yol gidecekler. Limanımız Kırım sınırında Moskoya’ya 1.500
kilometre mesafede, Novorosiysk’deki
limanın buraya mesafesi 1.700 kilometre ve dağlık yollardan gidiyorlar.
Kamyonlar tırları için sakıncalı bir yol.
Bizim limanımızdan tamamı otobandan gidiliyor. Demiryolu, limanımızın
içine kadar giriyor. Hiçbir limanda
karantinanın şubesi yok. Biz karantina
için özel ekip kuruyoruz ve aracımız
1.5 saat mesafedeki karantine ofisine
her sevkiyatta gidip işlemi yapacak
bitirecek ve gelecek. Bunu hiçbir liman
yapmaz. Akaryakıt dolumu yapabiliyoruz. Tüm nakliyecilere aldıkları fiyatın
altında fiyat vereceğimizi de garanti
ediyoruz.”

TÜM HİZMETLER YARI FİYATINA
“Hem ucuzuz, hem yakınız, hem açık
bir limanız, hem altyapımız tam. Ayrıca
direkt otobana bağlı bir limanız” diyen
Araç, limanlarının sunduğu avantajlarla
ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:
“Maliyet olarak bakarsak, devletin aldığı
harçlar, liman girişleri, boğaz girişleri,
demirleme, çekme, bunlarda bütün
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logitrans Transport Lojistik Fuar

13’üncü kez kapılarını açtı

Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan uluslararası ‘logitrans
Transport Lojistik Fuarı’ 24 ülkeden 158 firmanın katılımıyla 13-15 Kasım tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

E

KO Fuarcılık ve Messe München ortaklığı ile EKO MMI Fuarcılık tarafından
düzenlenen fuar bu yıl geçen yıla göre
yüzde 16 artışla 24 ülkeden 158 firmaya ev
sahipliği yaptı. ‘logitrans 2019’a katılan
firmaların yüzde 50’sini 24 farklı ülkeden
gelen sektör temsilcileri oluşturdu. Fuarın
açılış töreninde konuşan UND Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye ve
diğer ülkeler arasındaki işbirliği için bu tür
organizasyonların önemli olduğuna dikkat
çekti. Türk taşımacılarının uluslararası
hizmette karşılaştıkları sorunlara değinen
Nuhoğlu, bu sorunları çözebilmek için
fuarın bir fırsat olduğunu, bir araya gelerek,
sorunların çözülebileceğini aktardı. Türkiye
Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat
Yıldırım ise fuar açılış konuşmasında, “Hız
ve dakikliğin önemli olduğu günümüzde
lojistik ve altyapı yadsınamaz bir önem kazanmıştır. Bakanlığımız çok yakın zamanda demiryollarına 19 milyon Euro yatırım
yapmış, 2019 yılı sonuna kadar demiryolu
yük taşımasını 32 milyon ton olarak hedeflemiştir. Büyük İstanbul Tüneli, Karadeniz
Ro-Ro hattı, Akdeniz taze meyve sebze hattı
gibi yeni projelerimizle sektördeki gücümüzü arttıracağımıza inanıyorum” dedi.
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UND standını ziyaret eden Almanya Federal Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yük
taşımacılığı ve Lojistik Bölüm Başkanı Peter Lüttjohann’a Almanya ile yaşanan kota
sorunu anlatıldı.

uluslararası nakliyeciler derneği

UND, Kaçak Göçmen Sorununa
Zagreb’de Çözüm Arıyor
Hırvatistan, AB’ye ilk giriş sınır kapısı olması nedeni ile Türk taşımacılarının son yıllarda
kaçak göçmen sorunları ile en fazla karşı karşıya kaldığı ülkelerin başında geliyor. Yaşanan
sorunlara çözüm bulabilmek amacı ile UND’nin başlatmış olduğu yol haritası çerçevesince,
Sırbistan’da başlatmış olduğu önemli işbirliklerinden sonra Hırvatistan makamları ile de
önemli temaslarda bulunuldu.

U

ND heyetinin gerçekleştirdiği ilk
temaslarda İçişleri Bakanlığı, Sınır
Dairesi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı, Gümrük idaresi, Gümrük Sistemi ve
Prosedür İşleri Sektörü, Transit ve Sınır
Prosedürleri Başkanlığı ile Zagreb’de
toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ana
gündem maddesi ülkemiz uluslararası
taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren firmaların Hırvatistan’da uğradığı cezai işlemler
oldu. UND heyeti firmaların araçlarından
kaçak göçmenler çıkması nedeni ile maruz
kalınan yüksek miktardaki cezai işlemlerin
temel olarak kaynağının Sırbistan’ın Hırvatistan sınırı olan Batrovci sınır kapısına 10
km mesafede anayol üzerinde bulunan göçmen kampı olduğu ifade edildi. Burada herhangi bir kontrol ve engelleme bulunmadığı için yol üzerinde gerek TIR kuyruğunda
gerek ise TIR parkında bekleyen araçlara
göçmenler sürücülerin haberi olmaksızın
araçların branda veya halatını kesmek sureti ile binebiliyor. Sürücülerin bilgisi dışında
gerçekleşen bu durum nedeni ile Hırvat
makamları araç başı 4.000-7000 Euro
arasında cezai işlem uyguluyor. Bu durumu
hiçbir suçu olmayan firmalar ve sürücüler
için önemli mağduriyetler yaratıyor.

şanan vakaların en nemli mağdurunun
firmalar ve sürücüler olduğu aktarıldı.
Saha ziyaretinde ise ülkemiz sürücüleri
ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi,
sürücülerin mağduriyetleri sınır kapısı
yetkililerine yerinde gösterildi.
Kaçak göçmen sorununa çözüm bulabilmek için UND; Cumhurbaşkanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çeşitli
girişimlerde bulundu ve Sırbistan Büyükelçiliğinin büyük destekleri ile 2019 yılı
16 Haziran 2019 yılında “Sıla Yolu Projesi” başlatılmıştı. Bu projede Sırbistan’ın
tüm sınır kapılarında toplamda 11 Türk
Polis, 9 memur sınır kapılarında 2
memur Büyükelçilikte merkezde, 7/24
esasına göre görevlendirildi ve ülkemiz
vatandaşlarına gerek kaza, hırsızlık gereke ise kaçak mülteci sorunları gibi birçok
konuda destek oldu.
Gerçekleşen işbirliği bünyesinde UND
kendi imkanları ile 2 adet Karbondioksit
Ölçüm Cihazını Sırbistan makamlarına
hibe etti ve Hırvatistan sınırına geçmeden araçların kaçak göçmen kontrolü
yapılmasına imkan sağlandı. Bu kontrollerde araçta kaçak göçmen bulunması

durumunda Sırbistan makamları hiçbir
ceza uygulamadan göçmenleri araçtan
çıkarıyor. Bu sayede Hırvatistan’da
araçta göçmen çıkması durumunda
göçmen başına 4.000-6000 Euro
arası tutarında cezai işlemlerin önemli
ölçüde önüne geçildi.
Ancak, “Sıla Yolu Projesi” 16 Eylül 2019
tarihinde sona erdi. Projenin bitmesiyle
UND cezaların uygulandığı ülke olan
Hırvatistan’da da ülkemiz polisinin
görevlendirmesi yönündeki girişimlere
de başladı.

MAĞDURİYETLER YERİNDE GÖSTERİLDİ
Zagreb Büyükelçilimizin de katılımı ile
devam eden UND heyetinin 2. temasları ise
Bajakova sınır kapsısı müdürlüğünde oldu.
Ülkemiz taşımacılarının AB’ye gerçekleştirdiği taşımalarda en çok kullanılan sınır
kapılardan bir tanesi olan Bajakova sınır
kapısının gümrük ve polis yetkilerinin de
katıldığı görüşmede ülkemiz firmalarının
kaçak göçmen vakaları nedeni il karşı
karşıya kaldığı sorunlar dile getirilirken ya-
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TOTAL RUBIA’dan
6 bin 566 uzun yol sürücüsüne eğitim
Türkiye’de 29 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması alanlarında faaliyet gösteren
Total Turkey Pazarlama’nın, uzun yol sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği ‘TOTAL RUBIA
Roadshow 2019’ sona erdi. 2 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 7 bin 600 kilometre yol kat
eden TOTAL RUBIA, 19 ilde 6 bin 566 uzun yol sürücüsüyle buluştu.

2

018 boyunca 21 ilde, 26 noktada 6
binden fazla ağır vasıta sürücüsüyle
buluşan TOTAL RUBIA, bu yıl da
uzun yol sürücülerini yalnız bırakmadı.
Total Turkey Pazarlama tarafından ağır
hizmet madeni yağlarını tanıtmak amacıyla
düzenlenen ‘TOTAL RUBIA Roadshow’
Eylül-Ekim aylarında 19 ilde, 25 noktada
6 bin 566 uzun yol sürücüsüyle bir araya
geldi. 2 Eylül’de Çorlu’da başlayan ve 25
Ekim’de Bursa Gemlik’te sona eren TOTAL
RUBIA Roadshow bu süre zarfında 7 bin
600 kilometre yol kat etti.
Etkinliklerde katılımcılara doğru yağ seçimi, yeni nesil dizel motor teknolojisi, çevreci emisyon sistemleri ve yakıt ekonomisi
gibi konularda eğitimler verilirken sağlık
ve zindeliğin bir ölçütü olarak kabul edilen
vücut kompozisyon ölçümü yapıldı. Sürücülerin uzun yolda güvenle yol almalarını
sağlamak için emniyetli sürüş simülatörü
ile yol güvenliği farkındalığı yaratıldı. Çeşitli
hediyelerin dağıtıldığı etkinliklerde basket
atma, bidon devirme gibi oyunlar oynandı.
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Afrikalı Ali sürprizi
Uzun yol sürücülerinin severek
dinlediği Kral FM’in ünlü sunucularından ‘Afrikalı Ali’ lakaplı Ali Şentürk de Roadshow’un konuğu oldu.
Afrikalı Ali, İstanbul, Ankara, İzmir ve

Bursa’da düzenlenen etkinliklerde takipçileriyle bir araya geldi ve etkinlik
alanlarından canlı yayın yaptı. Afrikalı Ali, canlı yayın sırasında 10 şanslı
dinleyicisine de TOTAL RUBIA ağır
dizel motor yağı hediye etti.
Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji
Direktörü Fırat Dokur, ‘TOTAL RUBIA Roadshow’ etkinlikleri sayesinde
bugüne kadar on binlerce uzun yol
sürücüsüyle buluşma imkanı yakaladıklarını vurguladı. Dokur, “TOTAL
RUBIA, bu yıl da önceki yıllar gibi
uzun yol sürücülerinin yanında oldu.
Markamıza duyduğumuz güveni ağır
vasıta sürücüleriyle paylaşmak için
her yıl sahaya çıkıyor ve il il dolaşıyoruz. TOTAL RUBIA markamızın
yüksek kalite ve müşteri taleplerine
kulak vererek güven sağlayan yaklaşımıyla yakın gelecekte uzun yol
sürücülerinin en çok tercih ve tavsiye
ettiği motor yağı markası olmasını
hedefliyoruz” diye konuştu.
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Türk limanlarından geçtiğimiz yıl

460 milyon ton yük elleçlendi

TÜRKLİM’in “Türkiye Limancılık Sektörü 2019 Raporu”nda, 2018 yılında 460 milyon
ton yük elleçlendiği belirtildi. Tonaj ve kapasite kullanımı bakımından en yoğun noktalar ise Marmara Bölgesi limanları oldu.

T

ürkiye’deki limancılığın gelişmesi
için doğru politikaların oluşturulmasına katkı sağlayan ve uluslararası
platformlarda ülke limancılığını temsil
eden Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) “Türkiye Limancılık Sektörü 2019 Raporu”nu yayınladı. Liman
sektörüne yönelik değerlendirmelerden
dünya ekonomisine, sürdürülebilir çevre
konusundan ticari gelişmelere kadar
geniş bir kapsama sahip olan rapor,
ağırlıklı olarak 2009-2018 yılları arasındaki limanlara ilişkin bilgileri içerirken,
limancılık sektörünün güncel konuları
ve sorunlarına yer veriyor.
En fazla elleçleme Marmara
Bölgesi’nde
Raporda verilen bilgilere göre bölgesel
bazda en fazla yük elleçlenen bölge 2018
yılında olduğu gibi bu yıl da Marmara
Bölgesi oldu. Bölgeler itibari ile elleçlenen yük açısından ton bazında da en
yüksek artış yine Marmara Bölgesi’nde
gerçekleşti. 2018 yılında TÜRKLİM limanlarında 460 milyon ton yük elleçlendiğini gösteren “Türkiye Limancılık Sektörü 2019 Raporu”nda, 139.7 milyon ton
sıvı dökme yük, 133.6 milyon ton dökme
yük, 114.2 milyon ton konteyner, 63.9
milyon ton genel kargo ve 8.5 milyon
ton Ro-Ro yükü elleçlendiği belirtildi.
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin
temel misyonlarından birinin Türkiye limanlarının ülke ekonomisine ve
gelişmesine en yüksek düzeyde katkı
sağlayacak noktaya getirilmesi olduğunu belirten TÜRKLİM Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Genç ‘Türkiye Limancılık
Sektörü 2019 Raporu’ hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genç şunları
söyledi: “TÜRKLİM olarak Türkiye’de
limancılığın gelişmesi için birçok çalışma
yürütüyoruz. Bu çalışmalardan biri de 13
yıldır hazırladığımız sektör raporumuz.

uluslararası nakliyeciler derneği

Türkiye Limancılık Sektörü Raporu
dünyadaki değişimlerin denizcilik
sektörüne yansımalarını kapsamlı bir
şekilde değerlendiren bir kaynak olma
özelliği taşıyor. Bu özelliği ile limancılık sektörüne ışık tutmaya devam
ediyor. Türkiye Liman İşletmecileri
Derneğinin temel misyonlarından bir
tanesi Türk limancılık sektörünün dar
boğazlarının aşılması, limancılık sektörümüzün önünün açılması bu sayde
limanlarımızın ülkemiz ekonomisine
ve gelişmesine en yüksek düzeyde
katkı sağlamasıdır. Bu amaçla Türk limancılık sektörünün gündemi başlığı
altında limancılık sektörünün sorunlarını ve çözümüne yönelik önerilerini
sektör raporunda özetlemektedir.”
TÜRKLİM tarafından 13 yıldır yayın-

lanan sektör raporunda bu yıl da özel
konular gündeme alınarak; Denizcilik Sektöründeki Güncel Konular
ve Tartışmalar kapsamında Artan
Küresel Riskler, Çin’in Bir Kuşak Bir
Yol Girişimi, Dijitalizasyon ve Yıkıcı
(Disruptive) Teknolojiler, Liman
Otomasyonu (Akıllı limanlar-Smart
Ports), Liman 4.0, Sürdürülebilir
Çevre Konusundaki Gelişmeler ve
Kuzey Deniz Rotası’nın gelecekte yaratacağı fırsatlar ve tehditler
değerlendirildi. Ayrıca dünya deniz
ticaretindeki gelişmelerin yanı sıra
Türkiye’de faaliyet gösteren limanlardaki gelişmeler güncel istatistikler
ışığında sunulurken, limancılık sektörünün geleceğine ilişkin öngörüler
de raporda yer alıyor.
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ULAŞTIRMA

145 milyar dolarlık yatırımı

ülkemizi lojistik üs haline getirmek için yaptık
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleyen 3. Tiflis İpekyolu Forumu’nda konuşan Turhan,
“Türkiye son 17 yıllık dönemde 145 milyar dolara yaklaşan bir altyapı yatırımı
hamlesi başlattı. Ulaştırma yatırımlarımızın temel hedefi, Asya ve Avrupa arasında
hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlamak ve Türkiye’yi bölgesi için lojistik bir üs haline
getirmektir” dedi.

E

konomik çekim merkezinin gelişmekte
olan ekonomilere doğru kayışının ve
tedarik zincirlerinin küreselleşmesinin,
ulaştırma ve lojistik hizmetlerine olan talebi
artırdığını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sürdürülebilir ve çevreci uluslararası taşımacılık için
özellikle demiryolu ve kombine taşımacılığına dayalı ulaştırma bağlantılarının ön
plana çıkarılmasının önemine işaret etti.
Turhan, “Birleşmiş Milletler (BM)
tarafından Avrasya ulaştırma bağlantılarına ilişkin yapılan çalışma, demiryolu
ve çok-modlu ulaştırma koridorlarının
deniz taşımacılığına göre daha rekabetçi
olabileceğini göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin ulaştırma bağlantılarını bütünlükçü bakış açısıyla ele almaya, hem fiziki
hem de fiziki olmayan engellerin ortadan
kaldırılmasına büyük önem verdiğini
vurgulayan Turhan, “Türkiye son 17 yıllık
dönemde 145 milyar dolara yaklaşan bir
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altyapı yatırımı hamlesi başlattı. Ulaştırma yatırımlarımızın temel hedefi, Asya
ve Avrupa arasında hızlı ve kesintisiz
bağlantı sağlamak ve Türkiye’yi bölgesi
için lojistik bir üs haline getirmektir.”
ifadesini kullandı. Türkiye’nin, üretim ve
ihracat odaklı ticaret hacmini artırmaya
devam edeceğini vurgulayan Turhan,
“Tek Kuşak Tek Yol” projesi ile bölgenin
öneminin daha da artacağını kaydederek, “Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki
ekonomik büyüklüğünün birkaç katına
ulaşacaktır.” şeklinde konuştu. “Türkiye,
Azerbaycan ve Gürcistan arasında üçlü
bir anlaşmaya dayanan demiryolu hattı
ile ulaştırma politikalarımızın temel
eksenini teşkil eden ülkemiz üzerinden
Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı kurma hedefi hayata
geçmiştir.” diyen Turhan, bu hattın,
Türkiye’nin limanları sayesinde sadece
Avrupa’ya değil Afrika’ya kadar uzanan

ekonomik, güvenli ve rekabet edebilir
bir koridora dönüştüğünün altını çizdi.
Turhan, Türkiye’deki mega ulaşım
altyapı projeleriyle İpekyolu koridorunun önemini artırdığına işaret ederek,
“Özellikle de bu koridorun devamı
olacak dev projeleri kamu özel ortaklığı
ile hayata geçirerek hem hızlı hem daha
az maliyetle özel sektör dinamiğini
kullanarak gerçekleştiriyoruz. Sınırlı
kaynaklarımızla sınırsız ihtiyaçları
karşılıyoruz.” dedi. Çevresel konuların,
fosil yakıtlara olan bağımlılık, trafik ve
yol güvenliği gibi sorunlarla mücadele
ederken yenilikçilik ve akıllı ulaşım
sistemlerinin etkin kullanımın önemli
olduğuna dikkati çeken Turhan, bu
anlamda dijitalleşme, elektrifikasyon
ve otomasyon gibi yeni teknolojilerin
ulaştırma sektörünün daha hızlı, etkin,
sürdürülebilir ve çevreci kılınması için
muazzam fırsatlar sunduğunu ifade
etti.

uluslararası nakliyeciler derneği

İş dünyası 2020’de

uluslararası ticaret büyüyecek diyor
HSBC Grubu’nun ‘Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl’ Raporu’na göre; Türkiye’deki
şirketlerin yüzde 72’si uluslararası ticaretin yeni iş fırsatları sunacağını öngörüyor.
Türkiye’deki şirketler için ticarette Avrupa önemli bir pazar olarak yerini korurken,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle olan ticarette ise büyüme görülüyor.

H

SBC Grubu’nun hazırladığı ‘Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl’
Raporu, iş dünyası liderlerinin kısa
ve orta vadede iş görünümü ve uluslararası ticaretle ilgili görüş ve beklentilerini
ortaya koyuyor. Türkiye’nin de dahil
olduğu 35 ülkeden 9 bin 100’den fazla şirketin katılımıyla Ağustos ve Eylül 2019’da
gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan rapora göre; Türkiye’deki şirketler iş
yapma olanaklarına ilişkin iyimser bir
yaklaşım sergiliyor.
Alanında dünyanın en kapsamlı araştırması olma özelliği taşıyan anketin sonuçlarına göre; araştırmaya Türkiye’den
katılan 200 şirketin yüzde 72’si uluslararası ticaretin yeni iş fırsatları sunacağını,
yüzde 69’u verimliliği artıracağını, yüzde
73’ü ise inovasyona ivme kazandıracağını
belirtiyor. Şirketlerin yüzde 78’i, Avrupa
ve küresel ortalamayla da paralel şekilde,
satışlarının gelecek 12 aylık dönemde

uluslararası nakliyeciler derneği

artacağını öngörüyor. Türkiye’de uluslararası ticaret yapan şirketlerin yüzde
83’ü ise yurtdışında büyüme kaydedeceklerini öngörüyor. Türkiye’de iş
dünyası orta vadede daha da iyimser
bir yaklaşım gösteriyor. Gelecek 5
yılda satışlarının artacağını öngören
şirketlerin oranı yüzde 84’e yükseliyor.

Türkiye’nin inovasyon kültürü
yabancı yatırımcıyı cezbediyor
Rapora göre; Türkiye’nin inovasyon
kültürü yabancı şirketlerin Türkiye’yi
çekici bulmasında en popüler kriter
olurken, Türkiye’nin Avrupa ile Orta
Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi arasında köprü konumunun da yabancı
şirketlerin Türkiye’yi tercih etmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Öte
yandan yabancı şirketler Türkiye’deki
jeopolitik risklerin etkilerinin oldukça
hissedildiğini de belirtiyor.

Rapora göre; ticarette Türkiye şirketleri için Avrupa halen önemli bir
pazar olarak yerini koruyor. Öte yandan Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey
Afrika bölgesiyle ticaretinde büyüme
görülüyor. Rapor; bölge ülkeleriyle
iş yapan Türkiye’deki şirketlerin
oranının 2018 ve 2019 yılları arasında
yüzde12’den yüzde 22’ye artış gösterdiğini ortaya koyuyor.
Almanya ve Rusya ticarette önem
kazanıyor
Türkiye’nin Avrupa’ya ticaretinin
yüksek talep ve işbirliği fırsatlarının
etkisiyle güçlü seyrini koruduğunun
belirtildiği raporda; Avrupa genelinde Almanya ve Rusya’nın ticaret yapılan ülkeler arasında öneminin arttığı,
ancak Fransa, İtalya ve Belçika’ya
ticarette ise düşüş görüldüğü ifade
ediliyor.
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ARAÇ ANAHTARININ ELE GEÇİRİLEREK ARACIN
ÇALINMASI HALLERİNDE SİGORTA TEMİNATI

S

igorta şirketleri bu gibi durumlar için ek
teminat verebilmektedirler. Bu teminat;
“anahtar kullanılarak araç çalınması
klozu” olarak adlandırılmaktadır. Bu kloz,
incelendiğinde; araç anahtarının zor, şiddet,
tehdit yoluyla ya da sigortalı tarafından kilitli
olarak muhafaza edilen yerden alınması
halinde oluşacak hasarlar için davalı sigortacının teminat verdiği görülmektedir.
Aracın anahtarının bırakıldığı masa üstünden alınarak çalınması” veya “ anahtarın
aracın üzerinde olduğu anda çalınması “ bu
tanıma girmediği için teminat kapsamı içine
alınmamaktadır. Bu husus çok dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıdır.
Sigortacının tazminat verebilmesi için , araç
anahtarının ele geçiriliş biçimi önemlidir.
Aşağıda sunduğum Yargıtay kararında, “
Davalı sigortacı Aracın anahtarının bırakıldığı masa üstünden alınarak çalınması
olayında, savunma olarak aracın anahtarının
ele geçirilme biçimi¬nin poliçedeki ‘araç
çalınması klozu” içeriğinde yazılı olan çerçevede gerçek¬leşmediğini ve teminat dışında
kaldığını “savunmuştur.
Yargıtay bu kararında, “ kasko sigortalı aracın
davacı tarafından arkadaşı olan...a emanet
olarak verildiği, emanet alan bu kişinin masa
üzerine bıraktığı araç anahtarının evde bulunan... tarafından izinsiz alınıp aracın kullanılması sırasında kaza yapmasıyla aracın ağır
hasar gördüğü, araç anahtarının ele geçiriliş
biçiminin poliçeyle ek teminat verilen hallerden birine uymadığı ve bu itibarla hasarın
teminat kapsamında olmadığı yönünde bir
karar vermiştir.
(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas No.:
2015/10782 Karar No.: 2016/1632 Karar tarihi:
15.02.2016) ( Prof.Dr. A.Samim ÜNAN T.T.K.
Şerhi- SİGORTA HUKUKU 6.kitap Cilt.V
sh.128)
Poliçedeki “araç çalınması klozu” gereğince “
aracın anahtarının bırakıldığı masa üstünden alınarak çalınması” veya “ anahtarın
aracın üzerinde olduğu anda çalınması “ gibi
olaylarda, sigorta şirketleri hırsızlığın sigorta
teminatı dışında kaldığına ilişkin kararlar vererek tazminatı ödememe yoluna gitmektedirler. Sigortacı (aksine sözleşme yapılmadığı
sürece) araca ait anahtar kullanılarak yapılan
hırsızlıkları hiç teminat altına almış olmaz.

Ancak bu kuralın aksini, sigorta poliçesine
konulacak ek teminatlar ile belirlemek mümkün olabilir. Sigortacı hiç temin etmeyeceği
bir rizikoyu, “sınırlı kapsamda” temin etmeyi
uygun görebilir. Kasko Sigortası Genel Şartları
(KSGŞ) “Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına
dahil edilebilecek zararlar.” Başlıklı A.4 maddesinin 11.bendi şöyledir. “Araç anahtarının
ek sözleşmede belirlenen haller sonucunda
ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya
çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek
ziya ve hasarlar.”
Sigorta ya konulacak bir ek teminat ( kloz) ile,
sigortacı ile sigorta ettiren araç anahtarı kullanılarak gerçekleştirilen “bütün” çalınmaların
teminata dahil olacağını kararlaştırabilirler.
Tarafların araç anahtarı kullanılarak yapılan
hırsızlıkların hiçbirinin teminata girmeyeceğini öngörmeleri de mümkündür. Burada
sorun, bu düzenlemelerin sözleşmede açık ve
net bir şekilde yazılıp yazılmadığıdır. Taraflar,
araç anahtarı kullanılarak gerçekleştirilen araç
hırsızlıkları ile ilgili hiçbir özel anlaşma yapmamışlarsa “anahtar kullanılarak araç çalınması
“ hırsızlıklarının teminat altına alınmamış
olacaktır.
Yukarda belirtilen Yargıtay tarafından sonuçlandırılan davada, davacı taraf, davalının ek
teminatın kapsamı hakkında davalının gerekli
bilgilendirmeyi yapmadığı, taraflar arasındaki poliçe adının “maksimum kasko poliçesi”
olması itibariyle davacının yanıltıldığı, her
türlü teminatın bu sözleşmede olduğu kanısına
kapıldığı iddiasında bulunmuş; ancak bu iddiası yüksek mahkemece dikkate alınmamıştır.
Davalı sigortacı ise gerekli bilgilendirmenin
yapıl¬dığını savunmuştur. Davacı poliçedeki
ek teminatlar ve bunların kapsamı hakkında
davalı sigortacı tarafından bilgilendirme yapılmamış olma¬sı nedeniyle geçersiz olduğunu
ileri sürmüştür.
SONUÇ olarak, Taraflar, araç anahtarı kullanılarak gerçekleştirilen araç hırsızlıkları ile
ilgili hiçbir özel anlaşma yapmamışlarsa bu tür
araç araç hırsızlığının sigorta şirketi tarafından
teminat altına alınmamış olacağı ve poliçeye
verilen “maksimum kasko poliçesi” tanımlamasının sonucu değiştirmeyeceğidir.
Yararlanılan Eser : ( Prof.Dr. A.Samim ÜNAN
T.T.K. Şerhi- SİGORTA HUKUKU 6.kitap
Cilt.V sh.128)

Avrupa ‘tek kutuyla’ geçilebilecek
Avrupa otoyollarında nakitsiz yol
yardım hizmetinde lider olan DKV, Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS)
kapsamında müşterileri için değer
yaratan yeni geçiş kutusu DKV Box
Europe’u faaliyete geçirdi. Avrupa’daki
bütün önemli paralı yolların ücretlerini ödemek üzere tasarlanan ve araca
takılan yeni geçiş kutusu halen Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya,
Portekiz’deki paralı yolların yanı sıra
Heren Tüneli (Lübeck), Liefkenshoek
Tüneli (Belçika) ve Warnow Tüneli
(Rostock) için nakliye araçlarının geçiş
ücretlerinin ödenmesini sağlıyor. Bu
listeye kısa bir süre içinde başka Avrupa
ülkeleri de eklenecek.
DKV Euro Service Otoyol Sistemleri
Direktörü Jérôme Lejeune konuyla ilgili
şu açıklamayı yaptı:
“Amacımız Almanya ve Avrupa’daki
müşterilerimize en iyi elektronik geçiş
hizmetini sunmaktır. Bu amaçla DKV
Box Europe’un işlevlerinden araca takıl-

masına ve operasyonel performansına,
doğru veri transferinden faturalandırmasına kadar sürecin bütün aşamaları
yoğun bir şekilde önceden test edildi.”

DKV Euro Service Satış Genel Müdürü
Markus Präßl ise, “DKV Box Europe ile
müşterilerimize tedarik güvencesi ve örnek bir hizmet kalitesi sunuyoruz,” dedi.

TREDER’de Genel Sekreter

Göktan Güçlü oldu

ALD Automotive’in
direksiyonuna
Oğuzhan Avdan geçti

2007 yılından bu yana sektörün tek temsilcisi olarak çalışmalarına devam eden Treyler Sanayicileri Derneği’nde (TREDER) yeni genel sekreterlik görevine Göktan Güçlü getirildi.
1 Kasım 2019 tarihinden itibaren görevine başlayan Göktan
Güçlü, ticari araçlar sektöründe 30 yıla yakın bir deneyime sahip. Her geçen gün çalışmalarına hız veren ve sektörde önemli işlere imza atmaya devam eden TREDER, çalışma ortamını
daha da büyüterek, Kurtköy’deki yeni ofisine taşındı. Yeni
ofis lokasyon olarak daha ulaşılabilir olmasının yanı sıra daha
modern bir altyapıya sahip. Ofis ayrıca eğitim ve toplantılara
uygun olarak yeniden dekore edildi.

Oğuzhan Avdan, 1 Ekim 2019 itibarıyla ALD Automotive Türkiye
Operasyon Direktörlüğü görevine getirildi. Avdan, yeni görevinde Satış Sonrası Hizmetler (bakım, onarım, sigorta, lastik, trafik
işlemleri ve yedek araç) ve kontrat süresi dolan araçların ikinci el
satış faaliyetlerini yönetecek.
Çeşitli çok uluslu ve yerel şirketlerde 20 yılı aşkın yöneticilik deneyimi ve bilgi birikimi bulunan Oğuzhan Avdan, ALD Automotive Türkiye’nin İcra Kurulunda da yer alacak.

uluslararası nakliyeciler derneği
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LOJİSTİK

Lojistiğin yıldızı startup’larla parlıyor
Lojistik sektörü dijitalleşmeyi sevdi. İhtiyaçları görerek sektöre giren birçok startup,
manuel ve kağıt üzerinden yapılan işleri dijitale taşıdı. Startup’lar hem taşımacılıkta şu
ana kadar verilmeyen hizmetleri sunuyor hem de dijital yürütülen işlemler müşterilere
yüzde 40’a varan oranlarda maliyet avantajı sağlıyor

K

PMG Türkiye Taşımacılık Sektör
Lideri Yavuz Öner, lojistik sektörünün yüzünün teknolojiyle değiştiğini söyledi. Son yıllarda sektördeki
sorunları çözecek fikirlerle lojistikte
hizmet vermeye başlayan startup’ların, başarılı olduğunu belirten Öner,
“Manuel yürütülen taşıma organizatörlüğü, işleri dijitale taşıyarak ciddi verim,
zaman ve maliyet avantajı sağladı. Taşıma organizatörlüğünün dijitalleşmesi
sektörde yıkıcı bir değişim” dedi. Öner,
lojistikte yükselen startup’larla ilgili şu
bilgileri verdi:
- Dijital taşıma organizatörlüğü platformlarının çözümleri işleri hızlandırdı. Manuel süreçte, sevkiyat yapmak
isteyen şirketler için fiyatlandırma
şeffaf değildi ve bilgi sistemi iletişime kapalıydı. FreightHub’ın gelişimi,
sektördeki yıkıcı etkinin iyi bir örneği
oldu. İşe sadece bir platform olarak başlayan FreightHub, zamanla bir taşıma
organizatörüne dönüşerek, Kuehne &
Nagel, DHL ve UPS gibi köklü markaların karşısında rakip oldu. Dijital
taşıma organizatörlüğü, müşterilerin
farklı fiyat tekliflerine erişmesine, kendi
sevkiyatını ayarlamasına ve eş zamanlı
takip etmesine imkan sağlıyor. Müşteriler yüzde 40’a varan oranlarda daha az
ücret ödüyor.
- Startupların sunduğu dijital taşıma
organizatörlüğü platformları, maliyet
konusunda şeffaflık sağladığı gibi bir
yüklemenin taşınma sürecinde aktif
şekilde yönetilmesine de imkan veriyor.
- Teknolojik gelişmeler sektörde güvenle karşılanıyor. Freightos ABD’deki
risk sermayedarlarından ve Avrupalı kuruluşlardan 94 milyon doların
üzerinde yatırım aldı, sektördeki öncü
şirketlerden CMA CGM ile işbirliği
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yaptı. Almanya merkezli FreightHub
A Yatırım Turu için 20 milyon dolar
temin etti. 2016’da pazara giren FreightHub, lojistik teknolojisi konusunda şu anda Avrupa’da lider.
Sensörlerle demirbaş takibi
Yavuz Öner taşımacılık sektöründe
demirbaş takibinin de gündemdeki
önemli konulardan biri olduğunu
vurguladı. Öner, şunları söyledi:
“Eskiden müşterilerin yüklemelerini
takip etmesi mümkün olmuyordu.
Startup’lar bu sorunu çözmek için
de hamle yaptı. Örneğin hava, kara
ve deniz yollarındaki hareketleri
gözlemlemek için radyo frekansını

kullanan Hawkeye360 ABD’de 16,3
milyon dolar yatırım aldı. Makine öğrenimini kullanarak taşıma
zamanını öngören ve yükleme
takibine imkan sunan Clearmetal
da ABD’de 12 milyon dolar yatırım
elde etti. Bu startup’ların yalnızca
takip imkanı sunarak büyümeyi
sürdürüp sürdüremeyeceği şimdilik
belirsiz. Takip teknolojisinin dijital
taşıma organizatörlüğüyle entegre
şekilde varlığını sürdürmesi senaryosu üzerinde duruluyor. Şimdilik
ContainerXChange isimli bir platform, yüklemenin eş zamanlı olarak
izlenmesine imkan sunuyor.”

uluslararası nakliyeciler derneği

Çocuk giyim ihracatı rekor kırdı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023 yılı hazır giyiminde 52 milyar dolar olarak hedeflediği ihracat hacminde rekor büyüme bebek ve çocuk giyim sektöründen geldi. Yetişkin
hazır giyime oranla bebek ve çocuk giyim sektörü yüzde 50 daha fazla büyüme kat etti.
2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2018 yılında 249 milyon dolara
yükseldi. Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor.

A

vrupa’nın ikinci, dünyanın yedinci
büyük giyim tedarikçisi olan
Türkiye’de, son verilere göre
bebek giyim sektöründe en fazla ihracat
yapılan ülke, yüzde 14,4 pay ile İspanya
olurken, ihracatımızda yüzde 11,9 payla
ikinci sırada yer alan Almanya pazarını,
yüzde 11,6 ile Irak, yüzde 7,3 ile İngiltere
ve yüzde 4,4 ile Libya takip ediyor. Bebek ve çocuk giyim sektöründe yeni hedef ise ihracat rakamlarında Avrupa’da
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lider, Dünya’da ilk beş içerisinde yer
almak.
Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de bebek ve çocuk giyim
sektöründeki en zayıf halkayı ise
pazarlama uygulamaları oluşturuyor.
Sektördeki şirketler üretmeyi bir
şekilde başarmış olsa da pazarlama
kaynaklarını kullanmakta zorluk
yaşıyor. Bu sebeple sektöre yönelik
yapılan organizasyon ve uluslararası

fuar çalışmalarına daha fazla önem
verilmesi ile birlikte bebek çocuk
giyim sektörünün de gelişmeye ve
büyümeye devam edeceği kaydediliyor.
Özellikle ihracata yönelik olan
bebek ve çocuk ürünleri özelindeki
fuarlar pazara büyük bir dinamizm
getirirken sektörün ekonomik
olarak büyümesine ve yeni pazarlara
açılmasına da hizmet ediyor.
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Arkas Lojistik’te hedef
500 milyon dolarlık ciro
Arkas Lojistik, IT’den organizasyonel
yapıya, hizmet çeşitliliğinden demiryolu
lojistiğine, forwarding’ten istihdama
kadar birçok alanda 2023’e sağlam adımlarla ilerliyor.
2018 yılını yüzde 15 büyüme ve 250 milyon dolar ciro ile kapatan Arkas Lojistik,
2023’te bu rakamı ikiye katlayarak 500
milyon dolarlık ciroya ulaşacak. Arkas
Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez,
“Hedeflerimizi 2023 yılına göre planlıyoruz. 2023 yılında forwarding tarafında
200 bin TEU hacme ulaşırken, demiryolu lojistiğinde özel sektörde Türkiye’de
ilk sırayı almak başlıca iki hedefimiz.
Diğer yandan hizmet çeşitliliğimizi de
ileri boyuta taşıyarak kapalı depolarımızla “Komple Lojistik” kavramını tam
olarak sunmayı amaçlıyoruz. Böylece
81 il ve ilçelerine yurtiçi dağıtım yapabilecek nakliye ağını örmüş olacağız”
diye konuştu. Konteyner taşımacılığında
önderliğini sürdüren şirket, 2018 yılında
150 milyon liranın üzerinde kamyon ve
treyler yatırımı yaparken, bu yıl da 4 milyon euro yatırımla toplam 55 adet Ford

Truck F-Max araç aldı.
Göçmez, teknolojiye her yıl 2 milyon
dolar yatırım yaptıklarını belirterek,
“Öz varlık araçlarımızda bulundurduğumuz dijital takograf ve GPS cihazları sayesinde ciddi performans artışı
gözlemliyoruz. Gelişen teknolojiye
ayak uydurma noktasında oluşturulan bir ERP yazılımı olan Loop ile

kazandığımız mobilite sayesinde
Ulaştırma, Terminal Hizmetleri ve
Forwarding birimlerimizin tüm satış
ve operasyon süreçlerini daha hızlı
yönetiyoruz. Ayrıca tüm yazılım ve
veritabanı sunucu bilgisayarlarımızı
Microsoft Azure Bulut sistemine taşıyarak tüm sunucularımızı tek yapı
altına topladık” dedi.

Güven oluşursa, pazar uçacak
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı
Serhan Turfan, Avrupa’daki yeni organizasyonu tanıtmak ve pazar değerlendirmesi
yapmak amacıyla basın mensuplarıyla 5
Ekim tarihinde İstanbul’da biraraya geldi.
16 ton ve üzeri ağır vasıta pazarının
Ekim ayı itibariyle toplam satışların 5 bin
olduğunu, yıl sonunda bu rakamın 7 bine
ulaşmasını öngördüklerini belirten Turfan, “Pazardaki segment dağılımı; inşaat
sektörünün payı yüzde 31, yol segmentinin
payı yüzde 24, çekicinin payı ise yüzde 45
şeklinde yaşanıyor” dedi.
Son 25 yılın pazar analizine göre ağır vasıta
pazarının Türkiye ekonomisine paralel
geliştiğini kaydeden Turfan, “Pazar artık
dip noktasında diye tahminimiz var. 2020
itibariyle pazar düzelecek ve bütçemizi
buna göre yaptık” şeklinde konuştu. Yurtdışında her yıl yüzde 50 büyüme kaydettikle54
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rini anlatan Turfan,2019 yılında bugüne
kadar 3155 adet yurtdışı satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ford Trucks’ın yüzde 30 pazar payı elde
ettiğini belirten Turfan, bunun son 25
yılın en yüksek pazar payı olduğuna dikkat çekti. Yurtdışı pazarlarda yüzde 5’lik
bir pay almayı hedeflediklerini anlatan
Turfan, İspanya ve Portekiz’den sonra
çok yakında İtalya pazarına gireceklerini
söyledi. Avrupa’dan çok ciddi bayilik
talepleri aldıklarını belirten Turfan,
Avrupa’da ciddi bir servis ağı kurduklarını aktardı. Henüz çok yeni adım attıkları
birçok pazarda hızlı bir yükseliş trendi
yakaladıklarını belirten Turfan, “Romanya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerde
elde ettiğimiz büyüme rakamlarını Avrupa ve diğer pazarlarda da yakalamayı
hedefliyoruz. Hedefimiz tüm Avrupa’ya

yayılmak; sırada Almanya, Fransa,
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg var.
Hedefimiz 2023 yılı sonu itibarıyla Batı
Avrupa yayılımını da tamamlayarak 80’i
aşkın ülkede var olmak. İhracatımızın
yüzde 50’sini de Avrupa pazarlarına
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Avrupa
pazarlarında iddiamızı kanıtlamak için
hazırız.” diye konuştu.
uluslararası nakliyeciler derneği

Türk ihracatçısı Çin pazarı için atağa kalktı
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ithalat açılımıyla
düzenlenen ve dünya ticaretine yön veren
global şirketleri Şanhay’da buluşturan “Çin
Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)”, ikinci
kez Türk firmalarını ağırladı. T.C Ticaret
Bakanlığı’nın desteği, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM)’in koordinasyonu ile İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İKMİB)’in organizasyonuyla gerçekleştirilen milli katılım kapsamında kozmetikten gıdaya, medikalden tekstile kadar 6 farklı
sektörden 54 firmanın ve sektör birliklerinin
adeta çıkarma yaptığı fuarda, Türk ürünleri
büyük ilgi gördü.
Çin Uluslararası İthalat Fuarı’ndaki Türkiye
ülke standında Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile bir
araya gelen İKMİB Başkanı Adil Pelister, Kuşak ve Yol Projesi’nin bir parçası olarak Türk
ihracatçısı için 10 trilyon dolarlık ithalat
hacminin büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz
Batur, T.C. Pekin Büyükelçisi Abdulkadir
Emin Önen ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin
katılımlarıyla gerçekleşen fuara 150’den fazla
ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı yer aldı.

29. Mercedes-Benz Laboratuvarı Hatay’da açıldı
Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” kurumsal sosyal sorumluluk
projesi kapsamında, Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinin motor laboratuvarlarını yeniliyor. Proje kapsamında
yenilenen Samandağ Adem Nural
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
teknoloji laboratuvarı her yıl ortalama
10 öğrencinin tam donanımlı eğitim
almasına katkı sunacak. Mercedes-Benz
Türk’ün, Mercedes-Benz Yetkili Bayileri
ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında
yenilenen laboratuvardan biri Samandağ
Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde öğrencilerin hizmetine sunuldu. Samandağ Adem Nural Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ndeki açılışta söz
alan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu
Başkanı Süer Sülün; “Projemiz kapsa-
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mında bugüne kadar Mercedes-Benz
Laboratuvarları’nda 2.000’den fazla
öğrenci eğitim alırken 1.000’e yakın öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde
staj yaptı, yaklaşık 1.600 öğrenci mezun
oldu ve bunların arasından 105 öğrenci

de Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı. Mercedes-Benz Türk olarak
gençlerimizin uluslararası standartlara
sahip, başarılı yetişkinler olmaları için
çalışmaya, onlara destek olmaya devam
edeceğiz” dedi.
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TEKNOLOJİ
Yapay zeka ile
e-ticarette
devrim

Drone hava yolu şirketi
işletecek

Çağımızın en önemli
teknolojilerinden biri olarak
yükselişine devam eden
yapay zeka uygulamaları günümüzde, otomotiv, tekstil, eğitim, insan kaynakları
ve pazarlama gibi birçok alanda katma değer sağlayarak otomasyon süreçlerini
bir üst seviyeye çıkarıyor. Müşteri deneyimlerini özelleştirerek en uygun hizmeti
sunmayı amaçlayan e-ticaret firmaları da yapay zekadan makine öğrenmesine,
veri biliminden derin öğrenmeye kadar birçok teknolojiden faydalanıyor. 2022’ye
kadar 700 trilyon doları bulması beklenen e-ticaret endüstrisi, platformlarını
kullanan tüketicilere, yapay zekanın da katkısıyla kullanım kolaylığı sağlarken ürün
performanslarını ve karlılığı artırıyor. Yapay zekanın e-ticaret sitelerine entegresi,
endüstrideki yapı taşlarını tamamen değiştirerek kullanıcılar için gelişmiş bir
alışveriş deneyimi sunuyor.

ABD Hükumetinin Part 135 Standardı lisansını bir drone
hava yolu işletmek üzere almaya hak kazanan ilk şirket
UPS oldu. Şirket drone’lu teslimat hizmetlerini bir an
önce genişletip ülkedeki hastane yerleşkelerine hizmet
götürmeye başlamanın yanı sıra sağlık sektörünün
dışında kalan müşterilere de çözümler sunacak. UPS Flight
Forward yakında pek çok sektörden müşteriler için çeşitli
nesneleri taşımayı ve operatörün gözle gördüğü ufuk
çizgisinin de ötesinde drone uçurmayı planlıyor.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), UPS Flight Forward’a Part
135 Standardı lisansını verdi. UPS alt kuruluşu ilk drone’lu
teslimatını hemen Kuzey Karolina’nın Raleigh şehrindeki
WakeMed’s hastane yerleşkesinden gerçekleştirerek
bunu yapan ilk şirket olarak tarihe geçti. Matternet M2
model dört pervaneli robot helikopter kullanılarak yapılan
bu uçuş, hükumetin verdiği izinler sayesinde “görüş
çizgisinin ötesinde” (BVLOS) yapıldı. Bu özelliğiyle de
ABD’de klasik gelir getiren teslimatlar arasında bir ilk oldu.

Şirketer hibrit bulut
mimarilerine yöneliyor
Nutanix, şirketlerin özel, hibrit ve genel bulut sistemlerini benimseme düzeylerini
ölçen global Kurumsal Bulut Endeksi anket ve araştırma raporunun ikincisini açıkladı.
Katılımcıların önümüzdeki beş yıl için istikrarlı ve somut hibrit dağıtım planlarına sahip
olduklarını belirttiği yeni rapora göre, şirketler yatırımlarını agresif bir şekilde hibrit bulut
mimarilerine kaydırmayı planlıyor. 2019 anketine katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 85)
ideal BT faaliyet modeli olarak hibrit bulut sistemlerini seçti.
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