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 Pantechnic Anatolia CEO’su Uluğ Kür-
şad Ekmekçi, Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO) tarafından bu yıl başı iti-
bariyle devreye giren, ama Türkiye’de 
pek çok armatörün önlem almadığı ye-
ni emisyon kurallarına uyum için ko-
ronovirüs nedeniyle yavaşlayan dünya 
ticaretinin bir fırsat olarak görülmesi 
gerektiğini belirtti.

 IMO’nun gemilerin sülfür oksit 
emisyonları üst sınırını yüzde 3.5’ten 
yüzde 0.5’e düşürdüğünü hatırlatan 
Ekmekçi, “Bunu sağlamanın iki yolu 
var. Ya düşük sülfürlü yakıt kullanacak-
sınız ya da geminize egzoz gazı temizle-
me sistemi (scrubber) taktıracaksınız. 
Biz de scrubber konusunda dünyanın 
en büyük üreticilerden biri olan Hol-
landa merkezli VDL Group’un temsil-
ciliğini yapıyoruz” diye konuştu.

 Düşük sülfürlü yakıt üretimi yeter-
siz olduğu için uygulamanın başlama-
sıyla birlikte fiyatların yükseldiğini ve 

yüksek sülfürlü yakıtla arasındaki fiyat 
farkının 360 dolara kadar çıktığını dile 
getiren Ekmekçi, “Zamanla azalacak 
olsa da her zaman iki yakıt arasında bir 
fark olacak. O yüzden biz armatörle-
re scrubber taktırmalarını öneriyoruz. 
Ortalama bir gemi için montaj dahil bu 

sistemin maliyeti 2 milyon euro dola-
yında. Pahalı bir yatırım gibi gözükse 
de yakıt fiyatlarının farkından dolayı 
kendini kısa sürede amorti ediyor. Sal-
gın nedeniyle dünya ticareti yavaşladı. 
Gemilerin önemli bir kısmı yatıyor. Bi-
zim tavsiyemiz armatörlerin bunu bir 
fırsat olarak görüp, scrubberlerini tak-
tırmaları. Çünkü artık hiçbir gemi eg-
zoz gazı temizleme sistemi yoksa, ağır 
sülfürlü yakıtları Mart 2020’ den iti-
baren tanklarına bile alamayacak, ya-
kıt test raporlarını vermeden limandan 

ayrılamayacak” dedi.
 Ekmekçi, Türkiye pazarına scrubber 

dışında özellikle limanlarda kullanılan 
sürücüsüz, (AGV) elektrikli transfer 
araçlarını sunduklarına dikkat çeke-
rek, şunları söyledi:

"Bu araçlar tehlikeli bir saha olan li-
manı insansızlaştırdığı için iş güvenli-
ği açısından çok önemli. Türkiye’de bir 
pilot proje yapmak istiyoruz. Biri ka-
mu, 3’ü özel olmak üzere 4 limanla gö-
rüşüyoruz. Türkiye’de de limanı olan 
bir liman işletmecisi Singapur’daki li-
manı için 80 tane elektrikli araç sipa-
rişi verdi. Bunun Türkiye için de örnek 
olacağını düşünüyoruz” .

 Pantechnic Anatolia olarak gemiler-
de fuel oil’den dizel yakıta geçişi sağ-
layan ve makine yakıt koruma sistemi 
gibi ürünlerinin bulunduğunu söyle-
yen Ekmekçi, daha çok endüstri ve de-
nizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren 
firmaların çevreci yaklaşımlar ile tek-
nolojiye ayak uydurmalarını sağlamayı 
hedeflediklerini anlattı.

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

DHL Express Avrupa CEO Alberto 
Nobis, DHL Express Türkiye CEO'su 
Claus Lassen ile birlikte İstanbul Ha-
valimanı’nda açılışı için geri sayımın 
başladığı 135 milyon Euro’luk yeni mer-
kezlerine ilişkin DÜNYA’ya önemli 
açıklamalarda bulundu. Nobis, bölge-
sel ‘hub’ yapacakları yeni tesislerinin, 
açılışı için belirlenen tarih olan gelecek 
Kasım ayından daha önce bitirileceğini 
söyledi ve ekledi, “Son teknolojilerimizi 
dünyada ilk kez yeni merkezimizde test 
edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin, Avrupa’da 40’tan fazla 
ülkede faaliyet gösteren DHL Express 
için en önemli beş pazardan biri olduğu-
nu vurgulayan Alberto Nobis, bu ne-
denle İstanbul’u sık ziyaret ettiğini 
belirtti (Haberimize konu görüş-
memiz de Nobis’in son İstanbul zi-
yaretinde gerçekleşti). Nobis, grup 
olarak gündemlerindeki en önemli 
konunun İstanbul Havalima-
nı'nda 135 milyon euroluk 
yatırımla faaliyete geçecek 
olan yeni tesisleri olduğunu 
söyledi. 

Özel tarayıcılar ilk kez 
İstanbul’da hizmete 
girecek
Havalimanındaki yeni lo-
jistik merkez inşaatında 
çalışmaların yolunda git-
tiğine vurgu yapan Nobis, 
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Koronavirüs salgını nedeniyle tersanelerde gemi 
teslimatları ötelenirken, üretimde 
çalışma süreleri azaltılıyor. Gemi, Yat ve 
Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYİB) 
Başkanı Cem Seven, “Bazı gemilerin ve 
yatların teslim zamanı geldi. Ancak, seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle müşteriler gelemiyor, 
dolayısıyla teslimatları gerçekleştirilemiyor. 
Teslimatlar alıcı ve satıcının bilgisi dahilinde 
ötelenmiş durumda” dedi. Birliğe gelen 
bilgiler doğrultusunda henüz bir sipariş iptali 
olmadığını belirten Cem Seven, “Ancak yeni inşa 
talepleri haliyle kesilmiş durumda” dedi. Seven, 
tersanelerde üretimin devam ettiğini ancak, 
koronovirüsün yayılmasını önlemek için, 
belli prosedürler ve katı önlemler alındığını 
vurgulayarak, “Önlemler çerçevesinde 
çalışma saatlerinde azalmalar mevcut. 
Üretime ara verme konusu devletimizin 
tasarrufunda” dedi.

Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar 
Derneği (AKT), bölgesel 
toplantılarının ikincisini Bursa’da 
gerçekleştirdi. AKT Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Atunkum, sektörün 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin 
tartışıldığı bölgesel toplantıların 
önemine vurgu yaparak, şunları 
söyledi: “Deneğimizin amacı, 
üyelerimizin sorunlarını saptamak, 
sorunların çözümüne yönelik 
öneriler geliştirmek ve bu önerileri, 
kamu ile paylaşmak. Bölgesel 
sorunları, o bölgede faaliyet gösteren 
üyelerimizle beraber tartışmak, o 
bölgenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
yerinde tespit etmek bizim için ayrıca 
önem taşıyor” dedi. Sektöre giriş 
kurallarının AB normlarına uygun hale 
getirilmesi gerektiğinin de altını çizen 

Altunkum, “Türkiye’deki 
firmalar AB’de olduğu 
gibi, belirli kurallara 
göre sektöre giriş 
yapabilmeli. Bunun 
için de bir mevzuat 
oluşturulmalı” 
dedi. AKT Yönetim 
Kurulu Danışmanı 
Fatih Şener, toplantıda 
bir sunum gerçekleştirerek, 
sektörde dernekleşmenin önemini 
vurgularken, bu noktada firmalara 
düşen görevleri anlattı. Toplantıda 
Bursa bölgesinden yeni üye kayıt 
başvuruları da alındı. İlki Kasım 
2019’da Konya’da gerçekleştiren 
AKT’nin bölgesel toplantı turu 
Ankara, İzmir ve Mersin ile devam 
edecek.

VDL termik santraller 
için sistem geliştirecek

“Türkiye’deki
 ekipten Avrupa’ya
5 transfer yaptık”

Ekmekçi, VDL Group’un kendilerinin 
yönlendirmesiyle Türkiye’deki termik 
santraller için scrubber sistemine benzer 
baca gazı filtreleme sistemleri geliştirmek 
için çalışma başlattığını açıkldı. VDL 
Group’un taşeron mühendislik ve işçilik 
hizmetleri, binek araçlar, elektrikli otobüs 
ve kamyon ile bitmiş ürünler olmak üzere 
4 ana başlıkta faaliyet gösteriyor. 6 milyar 
dolar büyüklüğe sahip Grup, 104 firmadan 
oluşuyor ve 17 bin kişi çalışanı ile 22 
ülkede faaliyet gösteriyor.

Alberto Nobis, Türkiye’deki çalışanlarından 
çok memnun olduklarını ifade ederek, “Tür-
kiye'deki yetenekleri ön plana çıkarmayı 
hedefliyoruz. 8-9 ay önce de Türkiye’ye 
gelmiştim. O zaman da Türkiye Genel 
Müdürümüz Claus ile bunu görüşmüştük. 
Türkiye'deki ekip son derece profesyonel, 
genç ve yetenekli. Bu nedenle ön plana 
çıkarılmaları büyük önem taşıyor. Zaten 
Türkiye'den aramıza katılan ve Avrupa'da 
görev alan 5 yetenek var. Biz bir servis şir-
ketiyiz. Dolayısıyla başarımız çalışanlarımı-
zın performansı ile doğrudan ilişkili. Diğer 
yandan dijitalleşme giderek daha fazla ön 
planda. Bu nedenle dijitalleşmeye daha 
yatkın olan genç neslin aramızda olmasını 
önemsiyoruz” diye konuştu.

TERSANECI LER ÜRETIMI YAVAŞLATIYOR AKT: AĞIR YÜK SEKTÖRÜNE GIRIŞ AB NORMLARINDA OLMALI!

DHL, dünyadaki en teknolojik 
merkezinde testlere başlıyor

Virüs salgını nedeniyle 
gemi inşada teslimatlar 
ötelendi, yeni inşa 
talepleri de kesildi.

AKT Başkanı 
Ahmet Atunkum, 
bölgesel 
sorunları 
çözmeye 
odaklandıklarını 
vurguladı.

DHL Express Avrupa 
CEO Nobis, bölgesel ‘hub’ 
yapacakları İstanbul 
Havalimanı’ndaki tesisin 
hedeflenen tarihten önce 
biteceğini belirterek, 
“Böylece dünyada ilk kez 
Türkiye’de kullanacağımız 
teknolojileri test etmek için 
zamanımız olacak” dedi.

Koronavirüse karşı ‘temassız teslimat’ başlattı
DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen, DHL 
grubunun koronavirüs salgınına karşı aldığı ön-
lemleri şöyle özetledi: “Küresel bir şirket olarak 
220 bölge ve ülkede hizmet veren DHL Exp-
ress’te, epidemi ve pandemi durumları, sürekli 
gerçekleştirilen risk planlama çalışmalarının 
bir parçası. Tüm dünyada ortaya çıkan Kovid-19 
salgınına karşı da bir yandan tüm güvenlik ve 
iş sürekliliği planlarını uygulamaya koyarken, 
diğer yandan çalışanlarını, müşterilerini ve 
sağlayıcılarını koruyacak önlemleri hızla haya-
ta geçiriliyor. Müşteri güvenliği konusunda en 
önemli çalışmalardan biri “temassız teslimat” 

uygulaması oldu. DHL’in esnek teslimat 

seçenekleri sunan Talebe Dayalı Teslimat (On 
Demand Delivery) sisteminde B2C müşteriler 
için “imzasız teslimat” seçeneği kullanıma 
açıldı. Müşterilerin kağıda ya da el terminaline 
imza atma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu 
uygulama ile hem çalışanların hem müşteri-
lerin sosyal mesafeyi korumalarına katkıda 
bulunuldu. Çalışan güvenliği çalışmaları, 
Deutsche Post DHL Group’un Kovid-19 sorumlu 
ekibinin ortaya koyduğu yönergeler uyarınca 
yürütülüyor. Ülke operasyonları, uluslararası 
organizasyonlar ya da yerel sağlık otoritele-
rinin koyduğu kurallardan daha katı olanlara 
uygun şekilde yürütülüyor. Türkiye’de tüm DHL 

Express saha çalışanları kendilerine dağıtılan 
eldiven, gözlük ve maskelerle görevlerini 
sürdürüyor. Araçlar düzenli olarak sterilize 
ediliyor. Çalışanlar ellerini ve el terminallerini 
her teslimattan ve toplamadan önce ve sonra 
sterilize ediliyor.”

P A N T E C H N I C  A N A T O L I A  C E O ’ S U  U L U Ğ  K Ü R Ş A D  E K M E K Ç I :

“Armatörler, bu ortamda scrubber işlerini halletmeli”

“Hatta çalışmalar planladığı-
mız tarihten önce tamam-

lanacak. Bu da bize ge-
çiş süreci için dene-
meleri yapma fırsatı 
sunuyor. Mesela ilk 
kez olarak Türki-
ye'de hizmete so-

kacağımız özel 
tarama cihazla-
rı (scanner) var. 

Depo alanı tama-
men otomasyon-

la yönetiliyor. Önü-
müzde zaman var. Her 

şey muhteşem görünüyor. Bu proje ile 
gurur duyuyorum” dedi. Kasım ayın-
da açılması planlanan yeni havalima-
nının, DHL için çok önemli olduğunun 
altını çizen Nobis, “Hedefimiz bu mer-
kezi bölgesel bir hub yapmak. Burada 5 
pist olacak.  İstanbul, çok iyi bir lokas-
yonda. Çoğu yere 2-3 saat uzaklıkta ve 
bu mükemmel bir şey. Doğu Avrupa, Or-
ta Doğu ve Afrika'ya Türkiye üzerinden 
yakınız. DHL, olarak her zaman yeni 
bir yer açılıyorsa hep en son teknolojiyi 
kullanırız.  Türkiye'de de bunu yaptık. 
Böylece en teknolojik tesisimiz burası 
olacak” diye konuştu. 

“KOBİ’lerin dış pazarlara 
hızlı erişimine odaklanıyoruz” 
Avrupa’daki diğer ülkelerden farklı 
olarak, Türkiye'de KOBİ'lerin müşteri 
portföylerinde önemli bir yer tuttuğu-
nu anlatan Nobis, şunları söyledi: Dün-
yada büyük ölçekli şirketler ön plan-
dayken Türkiye'de daha farklı bir or-
tam söz konusu. KOBİ'ler yoğun olarak 
pazarda yer alıyor. Bu şirketlerin çok 
başarılı satın alma müdürleri ve satış 
müdürleri var ve bu şekilde işlevlerini 
yerine getiriyor. Yeni havalimanında da 
KOBİ’lerin dış pazarlara daha hızlı eri-
şim sağlamasına odaklanacağız.”


