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∂∂ Ramazan ay›n›n gelemsiyle birlik-
te birçok sektör derne¤i gerçeklefl-
tirdikleri iftar yemeklerinde üyeleriyle
biraraya geldi. Lojistik sektörün göz-
de derneklerinden olan UND ve RO-
DER düzenledikleri iftarlarda lojistik
sektörünün içinde bulunu¤u duruma
parmak bast›. Ek 1Ek 1’’ddee

∂ ∂ Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
düzenledi¤i iftar yeme¤inde karayolu
tafl›mac›l›k sektörünü bir araya getir-
di. Karayolu tafl›mac›lar› taraf›ndan
Havayolu ve Denizyoluna sürekli yar-
d›m etti¤i söylenen Y›ld›r›m, iftar ye-
me¤inde karayolu nakliyesinin gön-
lünü ald›. Ek 1Ek 1’’ddee

∂∂ Türkiye ile Suriye  sınır kapıları,
Cilvegözü ile Bab-AL Hawa arasın-
da bulunan tampon bölgedeki yo-
lun duble yol çalışması hızla devam
ediyor.

Hatay’ın Reyhanlı  ilçesi  Cilvegö-
zü Sınır Kapısı ile Suriye’nin Bab-
AL Hawa Sınır Kapısı arasında bu-
lunan 2 bin 400 metresi Türkiye’ye
ait tampon bölgedeki yolda duble
yol çalışması devam ediyor. Ulusla-
rarası yol olmasına rağmen Türki-
ye’ye yakışmayan bir durumda  olan
toplamı 2400 metreyi bulan yol ka-
rayollarınca ihale edildi. Çalışmala-

rı devam edilen yolun Ramazan
bayramında biteceği belirtildi. Tam-
pon bölgedeki duble yol  çalışmasını
izleyen AKP Hatay Milletvekili
Fevzi Şanverdi ile Belediye başkanı
Hüseyin Şanverdi (AKP), karayol-
ları ekipleri kendilerine ait yolu ya-
parak, uluslara arası olan karayolu-
nu  AB standartlarına uygun hale
getirdiğini belirttiler.

∂∂ Dünya genelin-
de yaşanan eko-
nomik krizin vur-
duğu otomotiv
sektöründe nite-
likli üreticilerin
ayakta kalacağı ön
görülüyor. Üretici
ise nitelikli ele-
man ile kendini
kalitede bir basamak yukarıya çı-
kartmayı hedefliyor. Üreticinin
duyduğu kalifiye eleman ihtiyacı
için Uludağ Taşıt Araçları ve Yan
Sanayi İhracatçıları Birliği bir gi-
rişimde bulunarak otomotiv en-
düstrisinin nitelikli insan kaynağı
gereksinimini karşılamak amacıy-
la Bursa’da UİB Otomotiv Ana-
dolu Teknik Lisesi protokolü im-
zalandı.

Uludağ Taşıt Araçları ve Yan
Sanayi İhracatçıları Birliği
(UTAYSİB) öncülüğünde, Bursa
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gö-
rükle Belediyesi’nin katkılarıyla
ve otomotiv sektörüne nitelikli
ara eleman yetiştirmek amacıyla
eğitim verecek UİB Otomotiv
Anadolu Teknik Lisesi protokolü

Devlet Bakanı
Kürşad Tüz-
men’in katılımıy-
la Bursa’da imza-
landı. İmza töre-
nine Tüzmen’in
yanı sıra Bursa
Valisi Şahabettin
Harput, Uludağ
Taşıt Araçları ve

Yan Sanayi İhracatçıları Birliği
Başkanı Ferit Sünneli ve Bursa İl
Milli Eğitim Müdürü Atilla Gül-
sar katıldı.

İmzalanan protokolde, Devlet
Bakanı Kürşad Tüzmen, “Oto-
motiv imparatorluğunun beşiği
Bursa’da sektörün ara eleman ih-
tiyacını karşılayacak ve diğer sek-
törlere de örnek olacak bir ilke
şahit oluyoruz” dedi.

Uludağ Taşıt Araçları ve Yan
Sanayi İhracatçıları Birliği Başka-
nı Ferit Sünneli ise, “Birlik olarak
2012 yılında 2 milyon araç üret-
meyi ve 500 bin kişilik nitelikli bir
istihdamı hedefliyoruz. UİB Oto-
motiv Anadolu Teknik Lisesi bu
yolda en büyük yardımcımız ola-
cak” şeklinde konuştu.

Nitelikli üretime nitelikli eleman

Inter ferry’ye
Türk Baflkan

‹nad›na tafl›yoruz

∂∂ Geçtiğimiz gün İDO tarafından gerçek-
leştirilen iftar yemeğinde bir araya geldiğimiz
İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy Interferry
başkanlığı hedefinden, Ro-Ro projelerinden
bahsetti. Paksoy ayrıca deniz taşımaları için
sağlanan ÖTV’siz yakıtın kendilerine ne gibi
olanaklar sağladığına da değindi. Ek 4Ek 4’’ddee

∂ Rusya, Bulgaristan, İran, Suriye gibi ül-
kelerin Türkiye’ye karşı tutumlarına rağ-
men TIR karnesi ve geçiş belgelerindeki ar-
tış devam ediyor. TOBB, Ticaret ve TIR
dairesi Başkanlığı, 2008 yılının ilk 8 ayına
göre geçiş belgesi ve TIR karnesi istatistik-
lerini açıkladı. 22’’ddee

∂∂ Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçiş ya-
pan araçlardan dezenfekte ücreti alın-
ması yeniden gündemde.

Dezenfekte ücretinden gelen gelir ile
Edirne’de birçok yatırım yapılıyor. Edir-
ne’de yaklaşık iki yıl önce alınması dur-
durulan dezenfekte ücreti özellikle eği-
tim alanında ihtiyaçların giderilmesine
katkı sağlamıştı.

Özellikle gurbetçilerin geliş dönemi
olan yaz aylarında önemli gelir kaynağı
olan dezenfekte ücreti, İl Özel İdaresi-
nin kasasını boş bırakmıyordu.

Kapıkule Sınır Kapısından girişte alı-
nan dezenfekte ücreti, gurbetçi vatan-

daşlar tarafından da olumlu bir şekilde
karşılanıyor.

“Ülkeme yılda bir kez geliyorum, 5
YTL versem ne olur” diyerek dezenfek-
te ücretinin alınmasını doğru bulan gur-
betçiler, yabancı ülkelerde zorunlu olan
bir şeyin Türkiye’de kaldırılmış olmasına
anlam veremiyor.

Avrupa ülkelerinin dezenfekte ücreti
olarak her sınır kapısında ücret aldığına
dikkat çeken gurbetçiler, 5 YTL dezen-
fekte ücretinin alınarak yatırımlara de-
vam edilmesi gerektiğini savunuyor. Ma-
liye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Edirne
ziyareti sırasında gündeme gelen konu,
bakan tarafından destek bulmuştu.

Dezenfekte ücreti e¤itime destek oluyor

NUHO⁄LU,
gelecekten
ümitli
de¤ilim…

∂∂ TIRSAN’ın Rama-
zan sebebiyle verdiği ye-
mekte sektör basını ve
TIRSAN yetkilileri bir
araya geldi. Yemekte
Nuhoğlu son zamanlar-
da Türkiye’de sektörde
yaşanan olumsuzluklar-
dan ve Tırsan Gru-
bu’nun gelecek hedefle-
rinden bahsetti. Ek 4Ek 4’’ddee

DÜNYA LOJ‹ST‹⁄‹
Mersin’de bulufluyor
Lojisti¤in kalbi 14-17 Ekim 2008 tarihleri aras›nda Mersin Lojistik ve Transport Fuar›nda at›yor. 

Global pazarda artan rekabet, büyük balık küçük
balığı yutar sözünün yerine hızlı balık yavaş balığı yu-
tar sloganını doğurdu. Küresel pazarda var olmayı
hedefleyen ihracat ve ithalatçı hızlı ve zamanında
pazarda olmayı hedefliyor. İşletmelerin Pazar hedef-
lerinde ise en büyük rol lojistiğin üzerine düşüyor.
Global pazarda yer almak için agresif rekabet orta-
mında birbirleri ile yarışan üreticiler için vazgeçil-
mez bir ihtiyaç olan lojistik sektörü de kendi içinde
büyük bir rekabet içinde.

Gözde bir sektör olan lojistik günümüzde bazı so-
runlar da yaşasa da son yıllarda gösterdiği performans
ile önemini devam ettiriyor. Özellikle Türkiyenin je-
opolitik konumu göz önüne alındığında gerek Asya
gerek Avrupa ülkelerine olan yakınlığı üç tarafının de-
nizlerle çevrili olması itibariyle lojistikte bir üss konu-
muna getiriyor.

Bu bağlamda Türkiye’nin lojistik merkezi olmaya
aday olan Mersin lojistik sektörünü ağırlıyor. Ekono-
mide önemli ölçüde söz sahibi olan lojistik sektörünün
ağır toplarının katılacağı fuar Mersin Yenişehir Fuar 

Merkezi’nde 9.000 metrekare kapalı, 5.000 metreka-
re açık alanda düzenleniyor.

Forza Fuarcılık tarafından düzenlenen Mersin Lo-
jistik ve Transport Fuarıyla eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilecek olan ve organizasyonu Dış Ticaret Müste-
şarlığı tarafından gerçekleştirilen “Dış Ticarette Lojis-
tik Konferansı” da bu kapsamda çok büyük önem arz
ediyor. Lojistiğin dünü, günü, sorunları da dâhil ol-
mak üzere sektör tüm yönüyle ele alınacak. Gerçekle-
şecek olan fuarda, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Irak, İran,
Suriye, Sudan, Lübnan, Türki Cumhuriyetler, Ürdün,
Yunanistan ve Rusya’dan Alım Heyetleri organizas-
yonu da bulunuyor.

Birçok sektörel dernek tarafından desteklenen fuar
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin
(MIP) ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Birçok
kamyon, treyler, yedek parça gibi lojistik sektörünün
tedarikçisi konumunda olan üreticinin de katılacağı
fuarda ayrıca danışmanlık şirketleri, iletişim gereç ve
sistemleri, yazılım-donanım sağlayıcılar, sigorta şirket-
leri ve finans-leasing kuruluşları da yer alıyor.

∂ TREDER’de Kurucu Başkan
olan Osman Sever’in Tırsan
A.Ş’den ayrılmasıyla başkanlık
koltuğu boşalmıştı.

18 Eylül 2008 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu toplantısında
Başkan Yardımcılığını sürdüren
Murat Tokatlı TREDER Yöne-
tim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TREDER’in kurulduğu dönem-
de genel merkezinin Tırsan A.Ş.
olması Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğının da Tırsan A.Ş. Genel Müdü-
rü Osman Sever tarafından yürü-
tülmesi sektörde TREDER’in
Tırsan Tarafından kurdurulduğu
gibi çeşitli dedikodularının yayıl-
masına neden olmuştu. Ek 9Ek 9’’ddee

Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.84
Ankara :   2.87
‹zmir :   2.83

Adana :   2.84
D.Bak›r :   2.90
Kayseri :   2.87

Mersin bölge lideri 
olmaya hazırlanıyor

GÖZLEM
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Teflekkürler Türkiye, Teflekkürler
UND, Teflekkürler Dinçflahin!.

GÖZLEM

M.Sabri 

DÂNÂBAŞ
M.Sabri DÂNÂBAŞ

Ek 2Ek 2’’ddee

Tampon bölge bayrama
haz›r olacak

Ramazan,
lojisti¤in
devlerini bir
araya getirdi

Ramazan,
lojisti¤in
devlerini bir
araya getirdi

Lojistik sektörü Mersin’de Dış Ticarette lojistik konferansı

Çetin Nuho¤lu
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''Hay›r dile komfluna, 
hay›r gelsin bafl›na''

D
ört sezon önce bir Cuma
akflam› Fenerbahçe, Di-
yarbak›rspor'a deplas-
manda 2–0 yenilince

cep telefonu mesaj›yla iki dilim
karpuz esprime  Fanatik Fener-
bahçeli Sevgili Abim ‹zzet Sa-
lah'tan “Hay›r dile komfluna, hay›r
gelsin bafl›na” cevab› gelmifl, erte-
si gün ‹stanbul’da taraftar› oldu-
¤um Galatasaray yenilince bu ata-
sözü akl›mdan ç›kmam›flt›.

Sektörümüzün son zamanlarda
üst üste yaflad›¤› sorunlarda kom-
flular›m›z›n pay›n›n artmas› bana
bafll›ktaki atasözünü hat›rlatt›.
Türkiye olarak anlaflmalara-proto-
kollere ne kadar uygun davran-
sakta afla¤›da belirtece¤im ülke
yetkilileri çeflitli nedenlerle ald›kla-
r› teorik kararlarla ekonomiyi hem
de sanayinin, üretimin lokomotifi
tafl›mac›l›k sektörünü zor durum-
da b›rakmaktad›r.

En son yaz›m “A¤lamayan  ço-
cu¤a  meme vermezler” e görüfl
bildiren Say›n Cem Kalender;
“Say›n yetkililer, konu ile ilgile-
nenler, politikaya at›lacaklar, lüt-
fen biraz da Ortado¤u'ya nakliye
yapan firmalar›n bugüne kadar
hiç ilgilenilmeyen problemleriyle
ilgilenin. Suriye geçifllere ciddi
zamlar yapt›. Rekabet edemez
haldeyiz. Mazot getiriflleri de k›s›t-
land› dolar düflüyor, mazot pahal›-
lafl›yor!” feryad›na iyi dost olan iki
ülke Baflbakanlar›n›n bir görüfl-
meyle çözüm bulacaklar›na inan›-
yorum.

Tafl›mac›l›k ve ekonomik anlam-
da sorun yaflamad›¤›m›z geçen se-
ne 45 bin sefer yapt›¤›m›z Gürcis-
tan’da savafl nedeniyle Gürcis-
tan’dan sonra en büyük zarar› ca-
n›, mal› ile Türk tafl›mac›lar› yafla-
m›fl ve yaflamaya devam etmekte-
dir. Dile¤imiz geçifllerin bafllad›¤›
bugünlerde kal›c› bar›fl›n devam
etmesi.

‹ran ile iki ülke aras›ndaki kara
ulaflt›rma anlaflmas›nda çok aç›k
belirtmesine ve tüm görüflmelere
ra¤men akaryak›t fiyat fark›n› al-
makta ›srar etmeleri ve de zaman-
l› zamans›z tarifeleri de¤ifltirmeleri
ile ekonomik ve tafl›mac›l›k alan›n-
da maliyetler yönünden rekabet
etme flans›m›z gittikçe azalmakta-
d›r.

Senelerdir geçifl belgesi ve vize
konusunda büyük sorun yaflad›¤›-
m›z Deniz komflumuz Rusya 3 se-
ne öncede bahane etti¤i tar›msal
ürünlerdeki gerekçesini bu senede
öne sürerek uzun bir süre tar›msal
ürünlerimize yasak getirmifl,(Rus-
ya’n›n almad›¤› ayn› ürünler Rus-
ya d›fl›nda AB dahil tüm ülkelere
gönderilmifltir.) fiimdi de Türk
menfleli baflta tekstil ve otomotiv
olmak üzere ihraç mallar›m›za ne-
densiz bir flekilde k›rm›z› hat uygu-
lamas› yaparak ihraçç›lar›m›z›n
yüklerini ve gümrük depolar›na
boflaltma yapmayan araçlar› da
gümrüklerde bekletmeye devam
etmektedir.(UND aç›klamas› Rus-
ya’da girifl ve iç gümrüklerde so-
run olmad›¤›, antrepolara boflalt›l-
mas› halinde TIR’lar›n bekleme
yapmad›¤› fleklindedir.)

Ermenistan ile tafl›mac›l›k olarak
çal›flmalar›m›z sürmekte fakat ta-
rih sayfalar›n›n siyasal nedenlerle
ortaya konulmas› nedeni ile bir
türlü istenilen seviyeye gelmeyen
iliflkilerin Türkiye-Ermenistan ma-
ç›na Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n
gitmesi yeni bir dönemi bafllataca-
¤›na inan›yorum. “Dün ile bugün
aras›nda kavgalar›n devam› ile ya-
r›nlar›n kaybedilece¤i” çok aç›kt›r. 

Tafl›mac›l›k alan›nda iyi iliflkiler
içinde oldu¤umuz Yunanistan’n›n
da geçifl belgelerini karfl›l›kl› ola-
rak libere etmesi ve bilhassa ‹psa-
la ile komflu s›n›r kap›s› kipi‘yi TIR
geçifllerine 24 saat aç›k tutmas›
sektörümüze ve ticaretimize ve-
rimlilik kazand›racakt›r.

AB Ülkesi olana kadar aram›zda
hiç bir sorun olmayan komflumuz
Bulgaristan ise 01.01.2007 de
AB ye girifli ile birlikte tutumunu
de¤ifltirmifl.1979 KUK anlaflmas›-
n› tek tarafl› iptal etti¤ini ve 1977
anlaflmas› ile geçifl belgeli sisteme
dönece¤ini belirtmifl, bunun üzeri-
ne yap›lan resmi ve özel bir dizi
görüflmeler sonras› 10–11.May›s
2007 tarihinde Taslak Anlaflma-
n›n geçifl belgelerini içeren 7.
maddesi; “‹kili ve transit tafl›mala-

r›n geçifl belgesi kotas›ndan muaf
olarak yap›lmas›, bofl girip yük
alacak tafl›t say›lar›n›n gerekti¤in-
de karma komisyonca belirlenebi-
lece¤i ve üçüncü ülke tafl›malar›-
n›n ise kotaya ba¤lanmas›” fleklin-
de düzenlenmifltir. Taraflar›n bu
madde üzerindeki mutabakat› bir
protokole ba¤lanm›fl ve Bulgaris-
tan Ulaflt›rma Bakan›’n›n huzu-
runda iki taraf›n Müsteflar yard›m-
c›lar› taraf›ndan imzalanm›flt›r.

Ayr›ca, söz konusu toplant›da,
Yeni anlaflman›n iki ülkede yasal
sürecin tamamlan›p yürürlü¤e gir-
mesine kadar, tafl›malar›n 1977
tarihli anlaflma ile yürütülece¤i, bu
anlaflmaya dayanarak 2007 y›l›
tafl›malar› için; 200.000 adet
transit, 20.000 adet ikili, 10.000
adet dönüfl yükü, 500 adet 3.ülke
geçifl belgesi de¤iflimi kabul edil-
mifltir. Söz konusu geçifl belgeleri-
nin kullan›m süreci 1 Temmuz
2007 tarihinde bafllat›lm›flt›r.

Bu anlaflman›n yasallaflmas› için
her iki ülke parlamentolar›nda
onaylanmas› gerekmekteydi. Bil-
di¤iniz gibi bu anlaflman›n yap›ld›-
¤› tarihlerde Türkiye’de Cumhur-
baflkan› seçimlerinden netice ç›k-
may›nca Parlamento kapanm›fl,
22 Temmuz genel seçimleri son-
ras› da Türkiye Büyük Millet mec-
lisimiz yasama faaliyetlerine 1
Ekim 2007’de  bafllam›flt›r.

‹ki ülke bürokrasisinin de bu sü-
reçler zarf›nda anlaflmadaki yasal-
laflmay› sa¤layamamas› üzerine
yine Bulgar taraf› bir tak›m gerek-
çeler öne sürerek 11 May›s 2007
anlaflmas›n› da iptal ederek
28.06.2008 tarihinden itibaren
tek yönde 83.-Euro geçifl ücreti
uygulamas›na bafllam›flt›r.

Bugüne kadar Bulgaristan’›n ge-
ri ad›m atmas›n› bekleyen ülke-
miz, sonunda 01.09.2008 pazar-
tesi gününden itibaren mütekabili-
yet esaslar› çerçevesinde sektörün
ve ekonominin zararlar›n› gözete-
rek ald›¤› kararlar› yürürlü¤e koy-
mufltur.

Türkiye’nin Al›nan kararlar için-
de Tek yönde 83.-Euro ücret uy-
gulamas›na 30 y›l› aflk›n sektöre
hizmet eden Say›n Nazmi Öz-
can’n›n taraf›ma gönderdi¤i mail-
de ki önerileri; Bulgar araçlar›na,
uygulanacak  Yol vergisi. Transit
geçifl için uygulanmas› düflünülen
Euro.83,00 çok ama çok düflük
bir rakam.1970 li senelerde, Ya-
banc› plakal› araçlara uygulanan
transit geçifl ücreti  Yükün a¤›rl›¤›
x Kilometre x Dem.0.02=
Dem.850,00  -Dem.1000,00
aras›nda idi. Buda, bugünkü kur-
dan, takriben Euro.500,00  tu-
tar..   Mütekabiliyet esas›ndan  ha-
reket eder isek.-   Bulgaristan
transit geçifl = 320 km. Ödenen
geçifl Ücreti-Euro.83,00. Edir-
ne>Gürbulak= 1950 km.Bu
orant›dan hareket eder isek,   Tür-
kiye  transit geçifl ücreti-
nin,1950%320= 6.09 X Eu-
ro.83.-=Euro.505,00   olmas› ge-
rekir.- Türkiye’ye yük getiren ve
Türkiye’den yük alan, Bulgar
araçlar› içinde  Kilometre bafl›na
vergi uygulamakta  fayda vard›r.
Örne¤in Euro.0.25/Kilometre...

Cayd›r›c›l›k unsuru olarak ta
do¤ru buldu¤um yukar›daki öneri-
lere kat›lmakla birlikte bütün uy-
gulamalardan her iki ülkenin bil-
hassa tafl›mac›lar› sonrada ihra-
catç›lar› zarar gördü¤ünden/göre-
ce¤inden karfl›l›kl› uzlaflmac› bir
tav›r sergileyerek üzerinde daha
önce anlafl›lan, imza alt›na al›nan,
hatta 2008 Nisan ay›nda 3.ülke
hariç bofl girifller dahil tüm tafl›ma-
lar ücretsiz  libere edilmesi öneri-
sinin biran önce  yasallaflt›r›larak
yürürlü¤e konmas› önem arz et-
mektedir. (bu yasallaflma süreci
içinde de fluanda uygulanmakta
olan ücretli uygulamas›n›n da kar-
fl›l›kl› olarak ask›ya al›nmas› sa¤-
lanmal›d›r.)

''komflu komflunun külüne muh-
taçt›r'' Atasözümüz do¤rultusunda
Komflu ülke yetkililerini Ticaretin
kolaylaflt›r›lmas› için ald›klar› kara-
larlar› bir kez daha gözden geçir-
meye ve uluslararas› teamüller ge-
re¤i ülkeler aras›nda imzalanan
ikili anlaflmalara uymalar› gerekti-
¤ine inan›yorum.    

Anlaml› sözler;
''Geçmifli de¤ifltiremezsin ama

gelecek daha avucunun içindedir.''

FARKLI BAKIŞ

Ertuğrul 

TARHAN
Ertuğrul TARHAN Otomotive tatil yaramad›

O tomotiv sektörünün can
damarı olan Bursa’da
faaliyet gösteren, Ulu-
dağ İhracatçı Birlikleri

(UİB)  2008 yılı Ağustos ayı ve
Ocak-Ağustos kümülatif toplamları-
nı açıkladı. UİB tarafından yapılan
açıklamada Genel Sekreter İbrahim
Okur, otomotiv sektörünün Ağustos
ayında bakım ve tatile girmiş olma-
sından dolayı otomotiv ihracatının
diğer aylara oranla daha düşük ger-
çekleştiğini bildirdi.
∂ Zararına da olsa inadına ihracat

Yaptığı açıklamada çok önemli bir
konuya değinen Okur, ihracattaki
rakamlara bakıldığında, YTL bazın-
da geriye doğru bir seyir olduğunu
belirterek; ihracatçıların, zararına
da olsa “inadına ihracat” dedikleri-
ne değindi.

Okur yaptığı açıklamada ayrıca,
Ağustos ayına ilişkin yaptığı açıkla-
malarda toplam ihracatın yüzde 7
oranında artış gösterdiğini belirte-
rek, rakamın 1 milyar 560 milyon
dolar olarak gerçekleştiğine değin-
di.
∂ Adım adım hedefe doğru

Aylık değerlendirmeler kadar
önemli bir hususun da geriye dönük
12 aylık rakamlar olduğuna vurgu
yapan UİB Genel Sekreteri İbrahim
Okur, önlerine koydukları 28 milyar
dolarlık hedefi yakalayıp 30 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştirecekleri-
nin net göstergesinin geriye dönük
bir yıllık ihracat rakamları olduğuna
değindi.

Bu bağlamda Okur, “ UİB son 12
ayda 27 milyar 90 milyon dolarlık
bir ihracat gerçekleştirmiştir. Diğer
bir değişle hedefimize 909 milyon-
luk bir ihracat kalmıştır” dedi.
∂ İhracat performansı artan Tür-
kiye’den Rusya korkarsa

Dış ticaret konusunda Rusya ile
Türkiye arasında son günlerde güm-
rüklerde yaşanan sıkıntılara değinen

Okur, Rusya tarafından yapılan uy-
gulamanın dış ticarette “Tarife Dışı
Engeller” olarak nitelendirildiğini
belirtti.

Rusya ile Türkiye arasında güm-
rüklerde yaşanan sorunun ana kay-
nağının Türkiye’nin Rusya ile olan
ihracatın 28 milyar dolarlık dış tica-
ret hacminde Türkiye’nin ihracat
performansının artmasından ötürü
oluştuğunu belirten Okur, “Rusya
son uygulamalarıyla Dünya Ticaret
Örgütü nezdinde belirlenen tarifele-

rin dışında önlemler almaya itti”
şeklinde konuştu.

İbrahim Okur açıklamasında,
gümrüklerde Rusya’nın Türk
TIR’larına mahsus uyguladıkları
tam sayım sistemi ile gümrük geçiş-
lerinde, TIR’ların uzun kuyruklar
oluşturmasına neden olduğunu be-
lirtti.

Konuyla ilgili olarak Okur “Rusya
ile aramızdaki dış ticaret hem ülke-
miz için hem de Rusya için vazgeçil-
meyecek bir öneme sahiptir. Rusya

ile yaşanan sorunlar UİB’i de sıkın-
tıya sokmaktadır. Ağustos ayında
Rusya’ya gerçekleştirdiğimiz ihraca-
tımız 111 milyon dolar seviyesinde-
dir. Moskova’da temsilcilik açma
çalışmalarımızın hızla devam ettiği
şu günlerde iki ülke arasındaki bu
sıkıntının diplomatik yollardan bir
an önce çözülmesini ümit ediyoruz”
ayrıca bunları belirtti.
∂ Tatil liderliği kaybettirdi

İhracatta ilk beş sektöre değinen

Okur, Türkiye genelinde liderliği el-
den bırakmayan Taşıt Araçları ve
Yan Sanayi sektörünün Ağustos ayı
itibariyle Demir Çelik ürünleri ihra-
catının gerisinde kaldığını açıkladı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri kana-
lıyla yapılan ihracatta ilk 5’e bakıldı-
ğında birinci sırada 526 milyon do-
larla Otomotiv Yan Sanayi yer alır-
ken, ikinci sırada da 343 milyon do-
larla Binek Otomobiller yer aldı.
Yapılan açıklamada 195 milyon do-
larla 3’üncü sırada Eşya Taşımaya

Mahsus Motorlu Taşıtlar yer aldı.
Gemiler ve Suda yüzen Taşıtlar 147
milyon dolarla 4’üncü olurken, 110
milyon dolarla Otobüs-Midibüs-Mi-
nibüs 5’inci sırayı aldığı bildirildi.

Ocak-Ağustos dönemi içerisindeki
UİB kanalıyla yapılan ihracatı de-
ğerlendiren İbrahim Okur, Taşıt
Araçları ve Yan Sanayinin 17 milyar
312 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştirdi. Bu rakam 2007 yılının aynı
dönemine göre yüzde 38’lik bir artı-
şı ifade etti.
∂ Geçen yıla oranla %34 büyüme

UİB’in Geçen yıla göre, Ocak-
Ağustos dönemi verilerine bakıldı-
ğında yüzde 34’lük bir artış gerçek-
leştirdiğini açıklayan Okur, 18 mil-
yar 829 milyon dolarlık ihracatla,
birlikler içerisinde ikinciliği elde et-
tiğini açıkladı.

Okur yaptığı açıklamada; “Bur-
sa’nın yapmış olduğu ihracatta çok
önemli bir paya sahip olan taşıt
araçları ve yan sanayi sektöründe
yıllık bakımların ve tatilin Ağustos
ayında gerçekleşmesi Bursa’yı bu
aya mahsus olmak üzere 3’üncülüğe
itti” 

UİB Genel Sekreteri İbrahim
Okur yapığı açıklamada Bursa’nın
ihracatta Ağustos ayı içerisinde yüz-
de 16’lık artışla 684 milyon dolar ih-
racat gerçekleştirdiğini belirtirken
ayrıca, Ocak - Ağustos döneminde
Bursa’nın ihracata katkısını değer-
lendirerek yüzde 41 artış sağladıkla-
rını ve bu döneme ait rakamın da 8
milyar 670 milyon doları bulduğunu
açıkladı.

Okur açıklamasını iç ve dış piyasa-
daki bazı olumsuz koşullara değine-
rek “iç piyasada yaşanılan bazı
olumsuzluklar var. İhracatlarımızda
bazı ülkeler acımasız rekabeti be-
nimsemeleri ve tarife dışı engelle-
melerine rağmen ihracatta büyük
başarıların altına imza atmaya de-
vam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

U‹B Genel Sekreteri ‹brahim Okur A¤ustos ay› ihracat rakamlar›n›
aç›klad›. Buna göre tatile giren otomotiv sektörünün karnesi zay›f…

‹nad›na tafl›yoruz
∂ Rusya, Bulgaristan, İran, Su-
riye gibi ülkelerin Türkiye’ye
karşı tutumlarına rağmen TIR
karnesi ve geçiş belgelerindeki
artış devam ediyor. TOBB, Tica-
ret ve TIR dairesi Başkanlığı,
2008 yılının ilk 8 ayına göre geçiş
belgesi ve TIR karnesi istatistik-
lerini açıkladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB), Ticaret ve TIR Da-
iresi Başkanlığı’nın açıkladığı ve-
rilere göre 2008 yılının ilk 8 ayına
göre verilen geçiş belgesi sayısı
yüzde 21,66’lık, TIR karnesi sayı-
sında ise yüzde 3,30’luk bir artış

yaşandığı belirtildi.
İstatistiklere göre 2007 yılının 8

aylık döneminde verilen geçiş
belgesi 618 bin 788 adetken, 2008
yılının aynı döneminde 752 bin
846 adede yükseldiği kaydedildi.
2007 yılının aynı döneminde 489
bin 639 adet olan verilen TIR
karnesi ise 505 bin 791 adet ola-
rak gerçekleşti.

Aynı verilerden, 2008 yılı Ağus-
tos ayında, 2007 yılı Ağustos ayına
göre verilen geçiş belgesi sayısında
yüzde 8,72’lik, TIR Karnesi sayı-
sında da yüzde 8,50’lik bir azalma
yaşandığı kaydedildi. 
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T aşımacılar ekibi olarak Shell & Turcas
Petrol A.Ş.- Ticari Akaryakıtlardan
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hakan
Özakman ile görüştük. Çatı anlaşma-

larında tercih edilmelerinin nedenlerine değinen
Özakman gerçekleştirdiğimiz görüşmede ayrıca
pazarda yakaladıkları başarılara kadar birçok
önemli konuya değindi.

∂ TOFED ile gerçekleştirdiğiniz anlaşmanın
detaylarından bahseder misiniz?

TOFED ile yaptığımız anlaşma aslına bakar-
sanız çok uzun soluklu bir anlaşma ve imza töre-
ninde kolay olmadığına değinmiştim. Anlaşma
açıkçası ekibimizin son derece başarılı çalışması
ve özverili emekleriyle gerçekleşti. Yaklaşık 8 ay
müzakere edildi ve hemen hemen birinci ligdeki
bütün petrol şirketlerinden teklif aldılar. Verdi-
ğimiz teklif çok rekabetçi olmamasına rağmen
TOFED, Shell’i tercih etti. Tercih edilmemi-
zdeki nedenler Shell istasyon ağının otobüslerin
duracağı yerlere yakın olması ve Shell’in seneler-
dir üzerinde durduğu yüksek kaliteli ürün. Be-
lirtmek istediğim bir şey var. Mercedes’in yeni
modeli Actros inanılmaz bir rekor kırdı. Bunun
en büyük etkeni kendi teknolojisi haricinde
Shell’in akaryakıt kalitesinde sağladığı imkân.
Çünkü akaryakıt kalitesi dediğimizde Shell’in
Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, ispatlanmış
ve artık tartışılmaz bir rekoru var. Bu Shell’in di-
zel ekstra ile yüzde 3 akaryakıt tasarrufunu karşı-
ladığının ispatıdır. Başarımızla Guinness Rekor-
lar Kitabına giren, ilk dağıtım şirketi olduk. TO-
FED’in bizi tercih etmesinin diğer boyutu ise
TOFED Başkanı Mustafa Yıldırım ve Kurucu
Başkanı Galip Öztürk ile yaptığım konuşmalar-
da sıkça değinilen Shell’in doğaya olan saygısı ve
çevrecilik misyonunu üstlenmiş olması. Mustafa
Bey’in de çevrecilik konusunda hassas olması,
bu alandaki hassasiyetimiz. Ayrıca müşteri mem-
nuniyeti konusunda bütün arkadaşlarımız özveri
ile çalışıyorlar. Çünkü müşteriyi dinlemek de-
mek, açıkça anlamak değildir. Bu alandaki başa-
rımızın sebebi de sanırım Shell olarak müşterile-
rimizi çok iyi anladık. Tüm bu belirttiğim kriter-
leri topladığınızda da neden tercih edildiğimiz
açıkça ortaya çıkmış oluyor.

∂ Bu ve benzer anlaşmaların bireysel kam-
yoncuya indirgenmesi söz konusu olabilir mi?

Bireysel taşımacıya yönelik şu an için bir çalış-
mamız yok. Çünkü bireyseldeki en büyük prob-
lem kredilendirme. Bizim sağladığımız euroShell
Card’ın temelinde kullanıcının kredilendirilmesi
var. Maalesef ki, finans sektöründe ticari araçları
kredilendirmek en zor işlerden biri. Bu sebeple
şu anda bir çözümümüz yok. Böyle bir çalışma
çok ciddi bir alt yapı gerektiriyor. Fakat bireysel
kamyoncuların aynı çatı altında toplandığı ko-
operatifler var. Baktığınız zaman kooperatiflerle

de çok iyi ilişkilerimiz var. Son yıllarda artan re-
kabet ortamı bireyselliği yavaş yavaş ortadan
kaldırıyor, şirkete ya da kooperatife dahil olu-
yorlar. Çünkü artık şirketler profesyonel ve
problemlere çözüm getiren insanlarla çalışmak
istiyorlar. Zaten kooperatiflerin çoğu ile anlaş-
malarımız var.

∂ Akaryakıt firmaları ekonomik sürüş simü-
latörü geliştiriyor. Bunun arkasında düşürüle-
meyen yakıt fiyatları mı var? 

Şöyle bir gerçek var. Akaryakıt dağıtım firma-
larının maalesef fiyatlarla oynama gibi bir şansla-
rı yok. Dünya genelinde Türkiye’de fiyatların bu
kadar yüksek olmasının sebebi; vergilendirme
politikası. Bunlar Türkiye’deki ve yurt dışındaki
dağıtım şirketlerinin elinde değil. Zaten şirketle-
rin akaryakıtı satabileceği tavan fiyat belirlenmiş
vaziyette. Hiçbir zaman tavan fiyatlarının üzerin-

de bir kar marjı koyma şansınız yok. O fiyatları
da dünyadaki ham petrol fiyatları bu kadar yük-
selirken aşağı çekme şansımız yok. Ayrıca ÖTV
ve KDV devlet politikaları olduğu için uymak zo-
rundasınız. Verimli sürüş eğitime değinecek
olursak insanlar bir mal alıyorlar, karşılığını da
en verimli şekilde almak istiyorlar. Bu eğitimler-
le de amaçlananlar sosyal içerikli amaçların gü-
dülmesi ve markadaki pazarlama politikası. Fa-
kat Shell’in yaptığı biraz daha farklı; bu konuda-
ki eğitimlerimize 2002 yılında başladık.
Firmalarla birçok testler yaptık ve bu testlerin
eğitimlerini vermeye başladık. Bildiğiniz gibi
Türkiye maalesef kendi tükettiğinin tümünü
üreten bir ülke değil. Akaryakıt tasarrufu sağla-
dığınızda Türkiye’nin cebinden çıkan parayı mi-
nimum seviyelere çekmiş oluyorsunuz. Bunu
sağlarken de açıkçası hiçbir şekilde ticari kaygı
gözetmiyorsunuz. Amaç; insanların daha sağlıklı

araç kullanmasını ve ekonomik yakıt sarf
etmesini sağlamak.

∂ Avusturya’da ki Durmaz Petrol nak-
liyeciye veresiye ve kredili akaryakıt veri-
yor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Durmaz Petrol’ü ilk olarak 2002’ler-
de duymaya başladım. Kendisiyle tanış-
ma fırsatım olmadı. Ama eminim ki ti-
caretini iyi bir şekilde yürütüyordur. Bir
Türk olarak çok gurur duyuyorum.
Çünkü yatırımını kendi yapmış, ticareti-
ni kendisi belirlemiş ve Türk nakliyecisi-
ne yardımcı oluyor. Shell ile Durmaz

Petrol arasında bir rekabetten bahsetmek zaten
mümkün değil. Birkaç  istasyon  ile verilen bir
servis hizmetini, bir network ağının verdiği hiz-
met ile kıyaslamamız mümkün değil. Shell olarak
sağladığımız hizmet ağımızla piyasada ağırlığımı-
zı koymuş bir şirketiz. Avrupa’da 22 bin tane is-
tasyonumuz, her yerde kullanılan farklı servis
hizmetlerimiz var.  Dolayısıyla Durmaz Petrol ile
aramızda rekabet olabileceğini Shell olarak telaf-
fuz etmeme dahi gerek yok. 

∂ Nakliyeciler yurt içinde ÖTV’siz akaryakıt
kullanmak istiyorlar, düşünceleriniz neler?

Aslında iki tane konu var. Biri Türk nakliyeci-
sinin rekabetçi olabilmesi, ama rekabetin ne an-
lama geldiğine çok iyi bakmamız lazım. diğeri de
devlet politikaları. Uluslararası nakliyecinin Av-
rupa’da rekabetçi olabilmesi gerekiyor. Reka-
betçi olunabilmesi içinde bu kanun çıktı.

ÖTV’siz akaryakıt dediğim gibi bir devlet politi-
kası burada devletin bir vergiden vazgeçmesi söz
konusu, bu vergiden vazgeçildiğine devlet ne ka-
dar bir vergi kaybına uğrayacak? Ayrıca bu çalış-
manın ne kadarı rekabete gidecek ve Türkiye bu
rekabetin sonucunda pazardan ne kadar daha
fazla pay alacak?  Dediğim gibi her şeyin başı
dünya global bir pazar var rakiplerimize karşı
geliştirdiğimiz stratejiler önemli. İç pazara gelin-
ce buradaki dinamikler daha farklı,rekabet içeri
dönük. Kamyoncumun düşük gelirlere çalıştığını
biliyor ve üzülüyorum. Bazen yemekten bile ta-
sarruf ediyorlar. Daha sonra bu  maliyetleri fazla
tonaj veya yanlış ürünler yakarak düşürmeye çalı-
şıyorlar. Hem yollara, hem çevreye hem de kendi
araçlarına zarar veriyorlar. Halbiki ÖTV düşü-
şünün belki enflasyonu düşürebilecek etkisi olabi-
lir. Ama daha önemli konular var bence. Önce
birlik olmalı, ne istedikleri hakkında fikir birliğine
varmalı ve kendi denetleme mekanizmalarını
kurmalılar. Aslında bu konuda konuşulacak daha
çok konu var  ama kısaca  birşeyi istemek için, ba-
zı konuları başarmış olmalıyız diye düşünüyorum.
Yoksa korkarım çok yakın zamanda münferit
kamyoncuyu yolda daha az görür hale geleceğiz.

∂ Deniz taşımacılığına sağlanan ÖTV’siz
akaryakıtın oluşturduğu sorunlar için bir çö-
züm üretildi mi?

Resmi tutanaklara dayanarak ÖTV’siz yakıt
alan bazı gemilerin ve balıkçıların  aldıkları yakıtı
karaya çıkartıp sattığını gördük. Bunlarında devlet

nezdinde  gereği  yapıldı. Renklendirilmesine ka-
dar birçok güvenlik önlemi alındı. Kolluk güçleri
vasıtasıyla sıkı bir denetim altında tutuyor. Aynı
işin bir daha başımıza gelmemesi için de tabi ki
bazı kararların gerçekçi olarak ve çözümleri ile
beraber alınmasında fayda var. Aynı şekilde 10
numara yağda Türkiye için muazzam bir vergi
kaybı ve çevreye verdiği zararla da önemli bir
usulsüzlüktü. Fakat ÖTV’de alınan bir kararla bu
da son derece azaldı. Kısacası demek istediğim
global dünyada makro bazda bakan insanlar ka-
zanacaklar. Arkadaşlarımıza daha kaliteli akarya-
kıtı daha ucuza sağladığımızdan dolayı ümit ede-
rim ki diğer farklı katkı maddelerini kullanmak-
tan da uzaklaştıracağız. Biz ise  kendi amblemi-
mizi korumak için ,kontrolu daha zor olan  ve ilk
bizim girdiğimiz balıkçılık sektöründen çıktık.
∂ Shell’in içinde bulunduğu pazarı anlatır mısınız?
Yüzde 24’e yakını elimizde 2 senede yüzde 3

civarında bir pazar payı oluşturduk. Bu kadar
zamanda yüzde 3 önemli bir pay pazara baktığı-
nızda yüzde 1’in bile değerinin ne anlama geldiği
rahatlıkla anlaşılabilir. Ayrıca pazarda çok sat-
mak kolay bir iş değil. Ama bunu gerçekleştiren
bir isimiz. Tabi ki daha gidecek çok yolumuz var.
Gelelim ticari akaryakıta, ticari akaryakıtta yılda
2 milyon metre küpe yaklaşan bir hacmi var ve
bu hacim ticari markette ciddi bir Pazar payını
işaret etmekte.(Nazar deymesin diye söylemi-
yor) . Dökme akaryakıtlarda doğal olarak mar-
ketin son zamanlardaki en fazla gelişen bölümü-
yüz. Birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vizyonu-
muza bakarsanız tartışmasız lider olmayı başa-
ran Shell  madeni yağların  pazarda %25 üzerin-
de  payı var.... Yani pazarda atılan her 4 litrenin
1 litresi şu anda Shell madeni yağı. Bu çok ciddi
bir başarı.Sevgili Madeni yağlardan sorumlu icra
kurulu üyesi adaşım  biraz fazla çalışmış .Burada
da  bize düşen görev   hep beraber,şirket olarak
bunu  korumak .Oraya gelmek tabiki önemli
ama daha önemlisi orada kalıcı olmaktır

∂Shell’in mutfağınızdan bahseder misiniz?
Türkiye’de tek başına ticaret operasyonu veya

departmanı 2000 yılında shell’de kuruldu. Şu an-
da yaklaşık 100 kişi ticari akaryakıtlarda çalışıyor.
İnanılmaz bir ekip ile çalışıyoruz. Son 3 seneden
beri bizim bölümümüz Avrupa Birincisi ve geçen
sene 2007 yılında da Dünya Birincisi oldu. 2006-
2007-2008 de elde ettiğimiz başarılar bizi hep bir
adım ileriye taşıdı. Ticari akaryakıtta elde ettiği-
miz başarılar, Türkiye’deki ticari akaryakıtın ne
kadar önemli olduğunu ayrıca dünya da ne ka-
dar etkili olduğu gösterir ve Türk insanı olarak
bizlerin gurur kaynağıdır.Bu arada marketin ye-
ni düzenlemelerle hangi yöne gittiğini önceden
farkedebilmekte çok önemli. 5 ana bölüm var.
Ticari akaryakıtlarda bir tanesi müşteri hizmet-
leri, bir tanesi direkt satışlar (büyük firmalarla
çalıştığımız, 5 bin tonun üzerindeki firmalar.),
bir tanesi bayii kanalımız ki, burada da çok ciddi
bir rolümüz var. Bir tanesi de zaten hiç söyleme-
ye gerek yok ki, marketin yüzde 56’sının sahibi
taşıt tanıma sistemi. Birde en önemli şey, bizim
nereye gideceğimizi gösteren, yön veren pazarla-
ma bölümü. Benimle birlikte ekip arkadaşlarım
birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. As-
lında ben çok da fazla bir şey yapmıyorum. Bü-
tün işleri arkadaşlarım götürüyor. Benim inan-
cım hep bu yönde hepte bunu söylüyorum. Bir
şirketin toplam değeri kendisine hizmet verenle-
rin toplam değerine eşittir. Bu sebepten dolayı
da bizler çok şanslı insanlarız. Çok güçlü bir ekip
ile çalışıyoruz. Mutlaka en iyi ekip ile çalışmak
zorundasınız. Bence kupalarımız ve aldığımız
ödüller ekip başarılarılarını en iyi örneğidir.Ta-
biki sonrası  başarıları paylaşmak ve kalıcılığını
sağlamak olmalıdır.
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Akaryak›t m›? Buyurun
UZMANI BURADA Mersin bölge lideri 

olmaya haz›rlan›yor

14
-15 Ekim tarihlerinde Türkiye
olarak, yine bizlere gurur veren
önemli bir organizasyona ev sa-

hipli¤i yapaca¤›z. D›fl Ticaret Lojisti¤i
Konferans› ve paralelinde gerçeklefltirile-
cek olan Lojistik ve Tafl›mac›l›k Fuar›. 

UND’nin deste¤iyle gerçeklefltirilecek
olan Konferans, ‹stanbul’da yap›lmaya-
cak. Bu kez ev sahibi Mersin olacak… 

Y›llard›r üç k›tay› birbirine ba¤layan je-
opolitik konumunu öne ç›kararak ‘lojis-
tik üs olaca¤›z’ diyen Türkiye, bu hede-
fine ulaflmak için birçok ilinde önemli
projeler bafllatt›. Lojistik üs olma hedefi-
ne do¤ru giden bu illerin içinde biri öne
ç›k›yor: Mersin. 

AB Ulaflt›rma A¤› geniflleme plan›nda
Deniz Otobanlar› Projesi’ne Türkiye’den
kabul edilen iki limandan biri olan Mer-
sin, ayn› zamanda Türkiye genelinde C2
yetki belgesine sahip olan firmalar›n
yüzde 25’ini bünyesinde bar›nd›r›yor. 

GAP Projesiyle tar›msal üretimde
Türkiye’nin can damar› olma özelli¤ini
kazanan flehir, sanayi üretimiyle de dik-
kat çekiyor. Türkiye’nin dört serbest
bölgesinden birisi de Mersin’de. 785
bin metrekarelik alan üzerine kurulan
Mersin Serbest Bölgesi, baflta tekstil fir-
malar› olmak üzere yaklafl›k 250 flirke-
te ev sahipli¤i yap›yor. Ayr›ca, Mersin-
Adana karayolu üzerinde cam, soda,
gübre, tekstil, meyve suyu gibi sektör-
lerde faaliyet gösteren birçok önemli
fabrika bulunuyor. 

Bölgesel akaryak›t da¤›t›m›nda merkez
konumunda olan flehrin bir baflka önem-
li özelli¤i ise, temeli at›lan Kars-Tiflis-Ba-
kü Demiryolu Hatt›’n›n Akdeniz’e aç›lan
en önemli aya¤›n› oluflturacak olmas›.

Orta Do¤u ve Ba¤›ms›z Devletler Top-
lulu¤u ülkeleri için transit merkezi olma-
y› hedefleyen Mersin, co¤rafi konumu,
kapasitesi, genifl hinterland›n›n yan› s›ra
yurtiçi ve yurtd›fl›na olan çok-modlu ba¤-
lant› kolayl›¤›n›n sa¤lad›¤› avantajlarla
yaln›z Türkiye’nin de¤il ayn› zamanda
Ortado¤u ve Do¤u Akdeniz’in en önem-
li lojistik merkezi konumunda.

fiehir, liman›, serbest bölgesi, demir-
yolu ulafl›m›, güçlü t›r filosu, 69 kilomet-
re mesafedeki Adana fiakirpafla Havali-
man›, geçmiflten gelen lojistik kültürü ve
bu yönde geliflmifl insan kaynaklar› yap›-
s›yla lojistik faaliyetler için gereken bü-
tün imkanlara sahip. 

Kanaatimce Mersin’i lojistik üs olma
yar›fl›nda öne ç›karan nokta sadece yu-
kar›da özelliklerini sayd›¤›m co¤rafi ko-
numu de¤il. 

Mersin’in bu konumu Türkiye ve dünya
pazar›na sunan, amac› için önemli çal›fl-
malar yürüten bir Lojistik Platformu var. 

Bugüne kadar Mersin için k›sa ve orta
vadede uygulanmas› düflünülen lojistik
eylem plan› haz›rland›. Lojistik master
plan›n›n d›flardan hizmet al›m› yolu ile
profesyonel bir kurulufla haz›rlat›lmas›
için maddi kaynak temini sa¤land›. Ulus-
lararas› lojistik merkezi kurulmas› için
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ile koordineli
çal›flmalara bafllan›ld›, ilin lojistikteki
mevcut durumunu gösteren raporlar ha-
z›rland›. E¤itim kurumlar›yla iflbirli¤i ya-
p›ld›, Avrupa’daki lojistik flehir kavram›
oturmufl iyi örnekleri incelemek için ça-
l›flma geziler düzenlendi, Mersin’in lojis-
tikteki imkanlar›n›n tan›t›m› için çal›flma-
lar yap›ld›, ulusal ve uluslararas› fon kay-
naklar› için lojistik alan›nda çeflitli proje-
ler haz›rland›, Mersin’de gerçeklefltiril-
mesi düflünülen lojistik yat›r›mlar› için
kamu kurumlar›yla görüfl al›flveriflinde
bulunuldu… Ve üstelik bütün bunlar›
uluslararas› bir inovasyon projesi kapsa-
m›nda gerçeklefltirildi. 

Uzun laf›n k›sas› Türkiye’nin s›cak
gündeminden uzakta, uluslararas› kara
tafl›mac›lar›n›n önderli¤iyle büyük ifllere
imza at›l›yor. Bu çal›flmalar›, dikkat ve
takdirle takip ediyor, gerekli olan her
noktada da sonuna kadar deste¤imizi
veriyoruz. Dünyan›n farkl› noktalar›ndan
yüzlerce lojistikçi ve tafl›mac›y› bulufltu-
racak olan Mersin Lojistik ve Tafl›mac›-
l›k Fuar› ve paralelinde gerçeklefltirilecek
olan D›fl Ticaret Lojisti¤i konferans› ve-
silesiyle projeyi de yerinde inceleme f›r-
sat› bulaca¤›z. 

D›fl Ticaret Lojisti¤i konferans›nda
özellikle lojistikte karayolu tafl›mac›l›¤›-
n›n önemini, ‹pek Yolu’nun canland›r›l-
mas›nda ülkemizin öncü ve lider konu-
ma gelmesinin gereklili¤i ve tabiiki tafl›-
mac›l›k ve lojisti¤in önündeki engellerin
bafl›nda gelen Kotas›z Avrupa mücade-
lemizin hakl›l›¤›n› bir kez daha ortaya
koyaca¤›z. 

Dileriz bir ilk olarak bafllayan bu etkinlik
bundan böyle sürekli hale gelir ve sektörü-
müz için önemli geliflmelere imza atar.

Mine
KAYA

Mine KAYA

GÖZLEM
UND İcra Kurulu Başkanı

Akaryak›t sektöründe
elde etti¤i baflar›lar ile

ad›ndan bolca söz ettiren
Shell çat› anlaflmalar›nda

da tercih edilen isim
olmay› sürdürüyor.
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Nakliyenin orucunu
K‹M AÇACAK?
Nakliyenin orucunu
K‹M AÇACAK?
∂ Düzenledi¤i iftar yeme¤inde Roder üyeleri ile
bir araya gelirken, Roder ile Vodafone aras›nda da
bir anlaflma gerçeklefltirildi.

Uluslararas› nakliyecinin gider kalemlerinden
birisi olan iletiflim giderlerinin azalt›lmas›
hedeflenen anlaflma Roder II. Baflkan› Necmi
Çobano¤lu ve Vodafon Kurumsal ‹fl Birimleri
Bölüm Baflkan› Ahmet Ulubay aras›nda imzaland›.

‹ftar yeme¤ine RODER II. Baflkan› Necmi
Çobano¤lu, Roder Genel Müdürü Cumhur At›lgan
ve birçok RODER mensubu kat›ld›. Ayr›ca iftar
yeme¤inde bir önceki dönem RODER II.
Baflkanl›¤›n› yapm›fl olan Erol Soylu’da yerini ald›.

Necmi Çobano¤lu, RODER Baflkan› Saffet
Ulusoy’un rahats›zl›¤› dolay›s› ile kat›lamad›¤›n›
ifade etti. RODER’de yeni dönemin
bafllamas›ndan bu yana 3 ay geçti¤ine de¤inen
Çobano¤lu, Nakliyecinin son günlerde bafl
gösteren birçok s›k›nt› ile bo¤uflmakta
oldu¤una, Bulgaristan, Suriye, Rusya ve ‹ran
taraf›ndan sorunlar›n katlanarak geldi¤ine ve
nakliyecinin bunlardan son derece etkilendi¤inin
alt›n› çizdi. Necmi Çobano¤lu ayr›ca, RODER’in
Karaköy’de bir ifl han› ald›¤›n› ve 31 Ekim’de
yeni merkezlerini faaliyete geçireceklerinin
haberini verdi.

UYGULAMALAR SEKTÖRÜMÜZÜ VURDU

Genifl bir co¤rafyada faaliyet gösteren Türk
nakliye sektörünün yaflad›¤› sorunlar›n
giderilmesi ve stratejik hedeflere ulafl›lmas›
gerekti¤ine de¤inen Cumhur At›lgan, yeni
aç›l›mlara ihtiyaç duyuldu¤una de¤indi.

TIR S‹STEM‹N‹N AÇILIMA ‹HT‹YACI VAR

At›lgan, “Merkezi bir yap›ya haiz olmas›,
teminat müessesesinin tek elden yürütülmesi,
teminat yüklenicisinin tek bir kurulufl olmas›,

gümrük alacaklar›n›n kesin bir teminat ile
garanti alt›na al›nmamas› TIR sisteminde
sorunlar›n oluflmas›na neden oluyor” dedi ve AB
üyesi ülkelerin gelifltirdikleri sistemi oldukça
basit oldu¤una de¤indi.

Sektörün Devleri UND’nin
‹ftar Yeme¤inde bulufltu!

∂ UND’nin ftar yemeklerine, Devlet
Bakanı Kürşad Tüzmen, Ankara Va-
lisi Kemal Önal, TOBB Başkanı Rı-
fat Hisarcıklıoğlu, Ulaştırma Bakan-
lığı Karayolları Ulaştırması Genel
Müdürü Talat Aydının yanı sıra çok
sayıda bürokrat katıldı. UND üyeleri-
nin de yoğun katılımı ile 3 ilde ger-
çekleşen iftar yemekleri son dönem-
de gündemi meşgul eden sorunların
dile getirilmesini de sağladı.

İstanbul’da Castrol sponsorluğunda
gerçekleşen iftar yemeğinde Castrol
Madeni Yağlar Ağır Vasıta Pazarla-
ma Müdürü Aslı Yetkin Karagül,
ağır vasıtalar için geliştirdikleri ve-
rimli ve güvenli sürüş simülatörünün
filo sahiplerine kazandıracaklarından
da bahsetti.

UND Yönetim Kurulu Başkanı
Dinçşahin; 2008 yılının ekonomik
olarak ülkemiz ve sektörümüz adına
zor geçtiğine değindi. 

“Düşük seyreden döviz kuru sadece
bir yıl içinde yüzde 50 oranında arttı,
son yılların en yüksek seviyesine çı-
kan akaryakıt fiyatları gibi genel se-
beplerle ayrıca ticaret de daralıyor.
Bu süreçte Türkiye, gelişmekte olan
ekonomilerin aksi yönde giderek,
yükselen maliyet ve artan korumacı-
lık paralelinde bu krizle başa çıkmaya
çalışıyor” şeklinde konuşan Tamer
Dinçşahin, taşımacılık ve lojistik sek-
törünün ayakta kalma mücadelesi
vermekte olduğunun altını çizdi.

Dinçşahin, Türk nakliyecileri ola-
rak bir dizi uluslararası anlaşma ve
hukuk kuralına rağmen üzerlerine
haksız yere yüklenen taşıma kotaları,
sınır geçiş ücretleri, giderek zorlaşan
vize işlemleri gibi ilave kısıtlamaların
getirdiği fazladan maliyet yükleriyle
de mücadele etmek zorunda kaldık-
larının altını çizdi.

HUKUK SAVAfiI BAfiLATTI

UND’nin AB Danışmanı Can Bay-
darol “Kotasız Avrupa” için neler ya-
pılması gerektiğine değindiği konuş-
masında, ayrıca hangi uygulamaların
yapılması gerektiği, bu süreç içinde
takip edilecek prosedürler konusun-
da bilgilendirmede bulunarak kendi-
lerine destekte bulunan Dış Ticaret
Müsteşarlığı’na teşekkürlerini iletti.

KOTANIN OLMAMASI
HEP‹M‹Z‹N TEMEL HEDEF‹D‹R

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları
Ulaştırması Genel Müdürü Talat Ay-
dın gelişmeleri kendileri ve sektör
açısından değerlendirdiklerini ifade
ettiği konuşmasında, Bahis konusu sı-

kıntılar ve çözümler getirme aşama-
sında Bakanlığın ve Karayolları Ulaş-
tırması Genel Müdürlüğü’nün konu-
lara özel çaba gösterdiğini belirtti.
Aydın; “Geldiğimiz nokta itibariyle
son 5 yılda Türkiye dış ticaretinde
belki de dünya ortalamasının çok
üzerinde bir dış ticaret artışı sağladı
ve bu tempoda da devam ediyor. Biz-
de Türk nakliyecisinin ‘Belge yoktur
taşıma yapamıyorum’ dememesi için
çok çalıştık” dedi.

Dış ticaret artışı kadar belge artışı
olduğuna da değinen Aydın, “Kota-
nın hiç olmaması hepimizin temel he-

defidir. Kotasız taşımacılık berabe-
rinde daha güçlü rekabet ve ulaştırma
maliyetlerini şüphesiz aşağıya çeke-
cektir” şeklinde konuştu. 

G‹ZL‹ KOTALARA D‹KKAT

Kota kadar önemli bir başka konu
ise güzergâh üzerinde çeşitli adlar al-
tında tahsil edilen ve doğrudan taşı-
macıya maliyet yükleyen unsurları da
dikkat ettiklerini belirten Aydın “Biz
bunu da bütün müzakerelerimizde
minimum seviyede tutmaya gayret
sarf ediyoruz.  Elbette bundan sonra
da bu temel stratejik hedefimiz taşı-
manın durmasının önlenmesi. Hedefi-
miz başta olmak üzere uluslararası ta-
şımacılıkta çeşitli engeller ya da adlar
altında maliyetleri haksız yere arttıran
her türlü maliyet unsuruyla mücadele
etmek ve bunu en aza indirmek temel
hedefimizi hep göz önünde bulundu-
rarak çalışmalarımız devam edecek”
dedi. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu yaşananları yaki-
nen takip ettiklerini belirttiği konuş-
masında, bu konuda gerekli girişimler-
de bulunduklarını ve bu sıkıntılardan
çıkmak için mücadele veren kurum ve
kuruluşlara her zaman destek vererek,
yanında olacaklarını söyledi.

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ilk
cümlelerinde; taşımacılık sektörünün
risklerle dolu bir sektör olduğunu son
yaşanan Ro-Ro kazasında vefat
edenlere rahmet, yaralananlara acil
şifa dileklerinde bulundu.

Tüzmen UND’nin içinde bulundu-
ğu grubunda çok büyük riskleri göze
alan Türkiye’nin ürettiği ürünleri dış
pazarlarda en zor şartlarda karşılaş-
tıkları bütün engellere rağmen canla-
rı pahasına bu ulvi amacı gerçekleş-
tirmek için kendi hayatlarını feda
eden bütün personeli saygıyla andık-
larını belirtti.

RODER’in düzenledi¤i iftar yeme¤inde
RODER Genel Müdürü Cumhur At›lgan

nakliyenin durumundan bahsetti.

Tafl›mac›l›k Sektörü Ramazan ay›n›n gelmesiyle birlikte Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin
ev sahipli¤inde Ankara, ‹stanbul ve Gaziantep’te gerçekleflen iftar yemeklerinde bulufltu.

Cumhur At›lgan, RODER eski II. Baflkan› Erol Soylu ile ayn› masay› paylaflt›.

Dinçflahin ve Nuho¤lu iftarda gelen konuklar› a¤›rlad› 

Necmi Çobano¤lu

Cumhur At›lgan

Tamer Dinçflahin

∂ Gazi Üniversitesi Yöneticileri, Ro-Ro İşlet-
mecileri ve Taşıyıcıları Derneği, Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler Federasyonu, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Federasyonu, Türkiye Nakliyeciler
Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Tüm Otobüsçüler Derneği, Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birli-
ği, Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecile-
ri Derneği, Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Koope-
ratifi Merkez Birliği, TUVTÜRK, Uluslararası
Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneği, Ulus-
lararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acen-
te Sahipleri Derneği, Uluslararası Nakliyeciler
Derneği, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği, Uluslararası Yolcu
Taşımacılar Derneği, Ankara Umum Servis
Araçları Odası, Ankara Şehirlerarası Otobüsçü-
ler Derneği’nin ve Kara Ulaştırması Genel Mü-
dürü Talat Aydın, bakanlık müsteşarları, danış-
malarının da katıldığı iftar yemeği, geç saatlere
kadar bir sohbet havası içinde geçti.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım konuşmasın-
da, ulaşım ve taşımacılık sektöründe, bakanlığın
yaptığı değişikliklerden söz etti 

CUMHUR‹YET TARIHINDE B‹R ‹LK
Yoların kralı olmaz, yolların kuralı olur” diye-

rek söze başlayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldı-
rım, “Madem yolun kuralı olur,  önce yol olmalı
ki, kuralı olsun” dedi ve bölünmüş yollardan ör-
nekler verdi. “Cumhuriyet tarihinin en büyük
bölünmüş yol seferberliğini başlattık. 2002 yılına
kadar ülkede 6 bin kilometre bölünmüş yol var-
dı. 2003’ten itibaren, 9 bin kilometre yol yaptık.
Bunun karşılığında, karayolu kazaları geçmişe
oranla yüzde 80 oranında azaldı. 2012 yılana ka-
dar 22 bin 500 kilometre bölünmüş yol ağına sa-
hip olmayı hedefliyoruz.”

Ulaşım sektörünü dünyadaki gelişmelere uy-
gun ve dünyayla rekabet edecek bir duruma ge-
tirmek için gayret sarf ettiklerine değinen Yıldı-
rım, “Sektörün sorunlarını yaşayan sizlersiniz.
Bildiğimizi sizinle paylaştık, bilmediğimizi sizden
öğrendik. Sonuçta herkesin söylediklerinden bir
sentez yaparak ve bu ülkenin ihtiyaçlarına uygun
düzenlemeler yaptık. Ve Allah’a şükür, kara yo-
lu taşımacılığı alanında belli bir noktaya geldik”
şeklinde konuştu. Yıldırım, “Temel Çevre Kanu-

nu olan Karayolu Taşıma Kanunu’nu ve buna
bağlı yarım düzine ikincil düzenlemenin AB
uyumlu olarak yürürlüğe girmesini sağladık. Söz
konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde, Kara-
yolu taşımacılık sektörümüzü, 3 yıllık bir süre
içerisinde Mali ve Mesleki Yeterlilik ile Mesleki
Saygınlık İlkelerini gözeterek, lisansladık. Bu
gün karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunan
291 bin 339 adet lisanslı işletmeci ve bunlarda ka-
yıtlı 722 bin 858 adet araç kayıtlı bulunmaktadır.
100 binden fazla işletme belgesi, hizmet çözüm
ortağımız TOBB’a bağlı 41 farklı Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nca düzenlendi. Sektörü düzenleyen
mevzuatın herkese eşit, şeffaf, adil ve etkin bir
şekilde uygulanabilmesi için Karayolu Taşımacı-
lığı Otomasyon Sistemini kurduk” dedi.

Yıldırım, “Uluslararası eşya taşımacılığında
2002’de 436 bin adet olan ikili geçiş belgesi sayı-

sını 2007 yılı sonunda ise 1 milyon 36 bin 208
adete çıkardık. Son 4 yıl içinde 8 ülke ile daha iki-
li ve transit taşımalar gerçekleştirildi. Ülke sayısı
11 adetten 19 adete yükseltildi” dedi.

43 ülkenin üye olduğu ve bu ülkelerde tek bir
belge ile taşımacılığa olanak veren UBAK izin
belgesinden de söz eden Yıldırım, “Bu sayede te-
mel kotamız, 141’den 250’ye çıkararak yüzde 75
oranında önemli bir artış sağlanmıştır. 2005 yılın-
da elde edilen UBAK izin belge sayımız 985 adet
iken bu sayı, yeni kota artışı ile 2008 yılı içinde
1695 adet olmuştur. Böylece ülkemizin UBAK
ülkeleri arasında 23 olan sırasını, 3 sıraya yükselt-
tik. Olanaklarımız sayesinde uluslararası taşıma-
cılık yaparken,  yabancı ülkelerde uğradıkları sal-
dırılar sonucu hayatlarını kaybeden 76 şoförün
ailesine 2 milyon 835 bin YTL tutarında ödeme
yapıldı” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Y›ld›r›m sektörün gönlünü ald›
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m düzenledi¤i iftar yeme-
¤inde karayolu tafl›mac›l›k sektörünü bir araya getirdi.

Hopa’l› tafl›y›c›lar iftarda bulufltu
∂ S.S. 08 no’lu Hopa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından ve-
rilen iftar yemeğine Hopa Garnizon Komutanı Hayrettin Fidan,
CHP İlçe başkanı Fehmi Ustabaş, Hopa Esnaf ve Sanatkârlar odası
başkanı Hüsnü Akyüz, Artvin İşadamları Derneği Başkanı Celil Yıl-
dırım, Artvin Otobüsçüler Derneği Başkanı İrfan Topaloğlu, Muratlı
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fehmi Çakır, ISI Kömür
Y.K. Başkanı Ercan Lakerta, Hopa’da faaliyet gösteren Nakliye fir-
ma sahipleri ve Kooperatif üyesi şoförleri katıldı. Taşıyıcılar Koope-
ratifi başkanı Şinasi Tosunoğlu, geleneksel hale gelen iftar yemeğine
katılan herkele ilgilendi ve teşekkür etti.
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T otal müşterileri, Club kadar ile tek
seferde yapacakları her 100 YTL’lik
akaryakıt alışverişine yüzde 80 enerji

tasarruflu Orsam ampul hediye ediyor.TO-
TAL grubunun dünya genelindeki tüm şirket-
lerinde uygulanmak üzere, enerji tasarrufu ve
çevre bilincini oluşturabilmek için başlattığı
EcoServis sosyal sorumluluk programı Eylül
ayı itibariyle Türkiye’de uygulanmaya başladı.
EcoServis programı çerçevesinde gerçekleştiri-
lecek, “Club TOTAL ile Orsam Enerji Tasar-
ruflu Ampul Kampanyası” nda Club TOTAL
Card ile tek seferde her 100 YTL’lik akaryakıt
alışverişlerinde, 1 adet “Orsam Duluxstar
Enerji Tasarruflu Ampul”, “Akaryakıt Tasar-
rufu Tavsiyeleri ” kitapçığı ve istasyonlarda
“Lastik Hava Basıncı Ölçüm Servisi” neyde
ediliyor.

Club TOTAL üyesi istasyonlarda geçerli ola-

cak kampanyadan her Club TOTAL kart sahi-
bi en fazla 6 kez yararlanabilecek ve kart sahip-
leri aynı zamanda standart Club TOTAL pu-
anlarını kazanmaya da devam edebilecekler.
Ayrıca, henüz Club TOTAL kartı olmayan
müşteriler istasyonlarda hemen ücretsiz bir
kart verilmektedir.“Enerji tasarrufu ve çevre”
içerikli projelere destek vermek amacıyla baş-

latılan bu kampanya ile 6 yıl ömürlü, yüzde 80
daha az enerji tüketen Osram Enerji Tasarruf-
lu Ampuller sayesinde, günde ortalama 3 saat
kullanım ile tüketiciler bir senelik elektrik fatu-
ralarında bir adet ampul için ortalama 15 YTL
kazanç sağlayabilecekler. Kampanya ile en faz-
la 6 adet Osram Enerji Tasarruflu Ampul ka-
zanan bir müşterinin toplamda yıllık 90

YTL’ye varan kazancı olacak. TO-
TAL’in 600 bin adet ampul hediye
etmeyi planladığı kampanya ile
yılda 10 milyon YTL tasarruf ya-
pılması (Ampul ömrü olan 6 yıl
için 60 milyon YTL) ve CO2 salı-
nımının yılda 144 bin ton azaltıl-
ması bekleniyor. Ayrıca, kampan-
ya süresince dağıtılacak akaryakıt
tasarrufu tavsiyeleri içeren Eco-
Services broşürleri ve belli başlı is-

tasyonlarda yapılacak lastik hava basıncı ölçü-
mü aktiviteleri ile sürücülerin akaryakıt tasar-
rufu konusunda bilinçlendirilmesi ve küresel
ısınmaya karşı katkıda bulunmalarını sağla-
mak hedefleniyor. Kampanya dahilinde ayrıca
özel olarak www.total.com.tr üzerinden çekiliş
kampanyası da düzenlenecek. Sitesi üzerinden
akaryakıt tasarrufu ile ilgili soruları doğru ce-
vaplayan TOTAL müşterileri çekilişe katılma-
ya hak kazanacaklar, çekilişi kazanan 3 talihli
Total müşterisine ise 3 bin YTL değerinde
TOTAL Yakıt Kart hediye edilecek. %10’a
varan akaryakıt tasarrufu için TOTAL’in tav-
siyeleri

•Aracınızdan tüm gereksiz yükleri indi-
rin.Fazla ağırlık, aracınızın motorunun zorlan-
masına sebep olur ve akaryakıt tüketimini art-
tırır.

• Özellikle yüksek hızlarda camları kapalı

C M Y K

2 Eylül 2008

İçinden dışına yeniden hazırlanan tasarı-
mı ile Hyundai H-1’in kendine has çizgi-
lerinin olduğu görülüyor. Dinamik bir
görünüme sahip olan araca uzaktan bak-

tığınızda da şık bir görüntüsü olduğunu görü-
yorsunuz.

∂ Şık ticari
Her zaman bir araca baktığımda ilk dikka-

timi çeken aracın kendine ait bir yüzünün
olup olmadığıdır. H-1 de gördüğümüz farlar
bence dik açılı üçgene kazandırılabilecek en
iyi formu sağlamış. Ayrıca far çizgilerindeki
hareketler çağımızın tasarımlarına uyum
sağlıyor. Abartıdan uzak şık ön ızgara ise far-
larla önemli bir uyum içerisinde. Tüm bu gö-
rünüşteki baskın elemanların duruşuna bak-

tığınızda da karşınızda ticareti çözmüş bakış-
ları görebilirsiniz.

Arka bölümdeki tasarıma bakıldığında
köşeli hatların baskın olduğunu göre biliyo-
ruz. Burada kullanılan köşeleri belirgin çizgi-
ler ise aracın arka bölümündeki tasarımı bi-
raz bağımsız kılmış.

∂ Yüklemesi çok pratik
Hyundai H-1’in hem sağında hem de so-

lunda bulunan gizli kayar kapılar ve arka bö-
lümdeki kapı ile aracın içinde her bölüme
kolaylıkla ulaşılmayı sağlıyor ve araca yapa-
cağınız yüklemeleri pratikleştiriyor.

5,125 m uzunluk, 1,920 m genişlik, 1,935 m
yükseklik ve 3,2 m’lik dingil mesafesi ile H-
1’de önde hem tek koltuk sırası hem de çift

koltuk sırası olan 2, 3, 5 ve 6 kişilik Van ve
Camlı Van versiyonlarına da ayrıca sahip.

∂ İmkânları bitmeyen ticari
Test sürüşünü gerçekleştirdiğimiz, H-

1’in özellikleri saymakla bitmiyor. Araçta
joystick tipi vites kolu, auxiliary ve USB
bağlantısıyla MP3 ve WMA müzik format-
larını destekleyen ve isteğe bağlı olarak
Bluetooth ile alınabilen gelişmiş müzik sis-
temi, yol bilgisayarı, EBD destekli ABS
fren sistemi ve opsiyonel olarak sunulan
ESP, yeni H-1’in ilk etapta sayılabilecek
yenilikleri arasında bulunuyor.

Ayrıca H-1’in donanım paketlerini, top-
lam 18 ayrı ekipman versiyonuyla satın ala
biliyorsunuz.

∂ Ya teknik özellikleri?
3800 d/d’de 170 PS maksimum güç üreten

2.5 CRDi-VGT motor, 2000-2500 d/d arasın-
da da 40 kgm’lik (393 Nm) maksimum torka
sahip. Ek olarak bu motor 5 ileri manuel şan-
zımana da sahip.

∂ Güvenli sürüş
Hyundai H-1’in önde yer alan bağımsız çift

salıncak ve torsiyon çubuklu süspansiyonu, ar-
kada bulunan yaprak yaylı süspansiyon ile bir-
leşince, hem boş hem de yüklüyken oldukça
konforlu ve güvenli bir sürüş elde etmenizi
sağlıyor.

Ayrıca ESP (Elektronik Denge Kontrol
Programı), tehlike anında aracı dengeli bir ha-
le getirebilmek için tekerleklere aktarılan tor-
ku ayarlar ve fren sistemine hükmederek her
bir tekerleğin ayrı şiddetlerde fren yapmasını
sağlıyor.

www.tasimacilar.com olarak test sürüşünü
gerçekleştirdiğimiz aracı ticarette işini bilenle-
re öneriyoruz. Çünkü Hyundai H-1 size işinizi
konforlu bir şekilde yapmanızı sağlayacak…

Test ettik, onayl›yoruz!
2008 y›l›n›n ilk çeyre¤ine çok iddial› bir flekilde giren Hyundai H-1

bu yolda emin ad›mlarla yürümeye devam ediyor.

TOTAL’den tasarrufa davet ediyor

Teflekkürler Türkiye,
Teflekkürler UND,

Teflekkürler Dinçflahin!.

G
eçenlerde UND taraf›ndan organize edilen
bir iftar yeme¤ine kat›ld›m. Bu organizas-
yon Ankara’n›n elit otellerinden biri olan

Crown Plaza’da tertiplendi.
Baflta Ankara Valisi Sn. Kemal Önal olmak üze-

re bürokratlar, Devlet Bakan› Sn. Kürflad Tüz-
men, TOBB Yönetim Kurulu Baflkan› Sn. R›fat
Hisarc›kl›o¤lu, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Karayollar›
Ulaflt›rmas› Genel Müdürü Sn. Talat Ayd›n, Ulafl-
t›rma Bakanl›¤› daire baflkanlar›, sektörün önemli
isimlerinden Çetin Nuho¤lu, sektör temsilcileri,
davetliler ve bas›n mensuplar› bu önemli yemekte
bir araya geldiler. S›cak ve samimi oluflan bu or-
tamda sektörün sorunlar›, Ülkemize kota konu-
sunda oynanan oyunlar, iyilefltirme metotlar› ve ç›-
k›fl yollar› arand›. Üst düzey bürokratlar ve Bakan-
lar sektör hakk›nda çeflitli görüfllerini belirterek çok
önemli tavsiyelerde bulundu. Bu organizasyonun
gerçekleflmesinden ötürü baflta UND Genel Bafl-
kan› Sn. Tamer Dinçflahin ve tüm UND ekibine
sektörümüzü temsilen teflekkürlerimi sunmay› bir
borç biliyorum. Lütfen kabul buyursunlar.

De¤iflen ça¤›m›z›n geliflmekte olan ekonomile-
rinde sektörün ileri gelen isimlerinin de söyledi¤i
gibi tafl›mac›l›k ve lojistik alanlar› çeflitli evrimler
geçiriyor. Ama flu gerçe¤i aç›klamadan geçeme-
yece¤imi ifade etmekten geri kalmayaca¤›m.
UND Türkiye’de bu sektörün önde gelen, ülke ve
sektör menfaatlerini her fleyin üzerinde tutan,
araflt›ran, analiz eden, sorunlara çare arayan, ka-
nayan yaralar› sarmas›n› bilen, dinamizm yaratan,
sinerji ile dinamizmi bir araya getirip sonuçlayarak
sentezleyen bir kurulufl.. Hani derler ya “dernek
gibi dernek”… ‹flte gerçek tabloda bu… UND
böyle bir dernek olman›n ve bu çal›flmalara imza-
s›n› atan bir kurulufl olman›n hakl› gururunu yafl›-
yor bence…

Hepimizin de bildi¤i üzere 2008 y›l› ekonomik
aç›dan zor ve s›k›nt›l› günler geçiriyor. Bunda ge-
nelde küresel ekonomi her geçen gün yavafllama-
s› ve durma noktas›na gelmesi çok büyük etkenler-
den biri olarak görülmektedir. Yaklafl›k Avrupa Ül-
kelerinin 9–10 y›ldan bu yana ad›n› belirledikten
itibaren Euro para birimine geçmesiyle, krizlere
maruz kal›nd›¤› y›llardan bu günlere ve global ülke
krizlerinin yafland›¤› bir dönemde dünya genelinde
petrol ve akaryak›t fiyatlar›na gelen art›fllar, düflü-
fle geçen döviz kurlar› her sektörü oldu¤u gibi ül-
kemiz genelindeki tüm sektörleri etkiledi¤i gibi ta-
fl›mac›l›k ve lojistik sektöründeki kurulufllar› da çok
yak›ndan etkilemifl durumdad›r. Genç ve dinamik
Baflkan Tamer Dinçflahin’in de belirtti¤i üzere
Türk tafl›mac›lar› ve lojistikçileri olarak ayakta dur-
man›n mücadelesi verilmektedir. Genç Baflkan›m›
giriflimcili¤i, cesareti, fedakârl›¤›, örgütlenme çal›fl-
malar›, iyilefltirme operasyonlar›na gösterdi¤i has-
sasiyetten dolay› kutlamak istiyorum. Temennim
bu ülkede Tamer Dinçflahin gibi, binlerce Dinçfla-
hin modelinde yönetici yetiflebilmesi?

Keza ifl sadece UND’nin giriflimleriyle de bitmi-
yor. Zincirin di¤er halkalar›n› da ifade etmeden
geçmek, sektör ve ülke ad›na yap›lanlar› idrak et-
memek etik de¤erleri kaybetmekten öteye gidile-
meyecek kadar bizlere yak›n. Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Karayollar› Ulaflt›rmas› Genel Müdürümüz Sn. Ta-
lat Ayd›n bu ifle gönül veren bürokratlar›m›zdan bi-
ri.. Gelinen son noktalarda Bakanl›¤›n›n ve yönet-
ti¤i Karayollar› Ulaflt›rma Dairesi’nin bu konuya
ne kadar hassasiyet gösterdiklerini, yapt›klar› çal›fl-
malarla sergilemifl durumda? Sn. Ayd›n’›n üzerin-
de ›srarla durdu¤u ve temennide bulundu¤u tek
husus hiç kotas›z bir Avrupa olmas›… Genel Mü-
dürümün de ifade buyurduklar› üzere sektör olarak
bunu hepimiz hedeflemekteyiz… Bu idolümüz sa-
n›r›m bir gün gerçekleflecek ve Türkiye bu sektör-
de hak etti¤i yerlerde olacakt›r.

Bürokratlar›m›z konunun ne denli önemli oldu-
¤unun da bilincindeler. TOBB Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Sn. R›fat Hisarc›kl›o¤lu, dünya ticare-
tinin 1980’li y›llardan bu yana çeflitli evrimler ge-
çirdi¤ini belirterek her geçen gün h›zla yükselen
bir trend haline geldi¤inin alt›n› ›srarla çizerek Tür-
kiye’nin dünya ticaretinden geçmifl dönemde ald›-
¤› binde 2’lik pay›n bugünlerde yüzde 1’lere geldi-
¤ini iftiharla aç›kl›yor ve Türkiye’nin lojistik alan›n-
da bir “Dünya Y›ld›z›” olarak parlad›¤›n› ifade et-
mekten de geri kalm›yor. Yine de durum bu kadar
s›k›nt› ve yaflad›¤›m›z zorluklar içinde ülkemiz ad›-
na gurur verici bir tablo. TOBB olarak tafl›mac›l›k
sektörünün geliflmesine ve bunlar›n geliflmesine
olan destek ve katk›lar›ndan dolay› kendilerine te-
flekkür etmeyi bir vazife ediniyoruz.

Sektörün iyilefltirme çal›flmalar›nda inan›lmaz
özveriyle konuya yaklaflan Devlet Bakan›m›z Sn.
Kürflad Tüzmen’e de buradan gerçek ve içten te-
flekkürlerimizi sunmay› unutmamam›z gerekti¤ini
hat›rlatmakta yarar var. Karizmatik kiflili¤i, beyin-
sel dehas›, dinamizmiyle kabinenin “Supervisor”ü
olarak tan›mlad›¤›m›z Bakan›m›z bu sektörde so-
runlara, s›k›nt›lara çözümcü çareler arayan, anali-
tik düflüncesi ve yarat›c›l›¤› ile bu iflin en büyük des-
tekçisi olma özelli¤ini tafl›yan önemli kifliliklerden
biri. Bu iflte kendisinin oldu¤u kadar bütün kurum,
kurulufl, sivil toplum örgütlerinin büyük deste¤inin
olmas›n›n laz›m geldi¤ini çok aç›k bir ifadeyle dek-
lere ediyor. Bu iflte en önemli etmenin Kamuoyu
oluflturmaktan geçti¤ini vurgulayarak “Bir yürekte
tek yumruk” olma zaman›n›n geldi¤ini belirtiyor.

Bence de dünya ticaretinde çok önemli bir stra-
tejik noktada bulunan ülkemizin tafl›mac›l›k ve lo-
jistik anlay›fl›ndaki yakalad›¤› bu büyük avantaj›
çok iyi irdeleyip de¤erlendirmesi ve bu çal›flmalar-
da tafl›mac›l›k ve lojisti¤imizin ayd›nl›¤a ç›kmas› ge-
rekti¤ini hat›rlat›rken sektöre ve ekonomiye katk›-
da bulunan herkese buradan teflekkürlerimizi su-
nuyor, sayg›lar›m›z›n kabulünü rica ediyorum.

GÖZLEM

M.Sabri 

DÂNÂBAŞ
M.Sabri DÂNÂBAŞ

tutunuz ve portbagajı kullanmıyorsanız kaldırınız.
Böylece rüzgara direnme ve akaryakıt tüketimi azalır.

• Gereksiz klima kullanımından kaçının. Gereksiz
klima kullanımı akaryakıt tüketimi ve CO2 oluşumu-
nu gereksiz bir şekilde arttırır.

•Motorunuzu bilinçli bir şekilde kullanın. Aracınızı
çalıştırır çalıştırmaz ilerleyin ve durduktan en fazla bir
dakika içerisinde motorunuzu stop ettirin. Aracınızı
mümkün olduğu kadar düzgün bir hızda sürünüz.
Her hızlandığınızda ya da ani fren yaptığınızda, ara-
cınızın motoru daha fazla akaryakıt tüketir ve daha
fazla CO2 yayar.

• Vites değiştirmelerinize dikkat edin. Hızınızı her
arttırdığınızda mümkün olduğunca üst vitese geçin.
Yüksek viteslerde akaryakıt tüketimi daha tasarruf-
ludur.

• TOTAL Excellium katkılı akaryakıtları kullanır-
sanız aynı yakıtın katkısız haline göre %4'e varan
akaryakıt tasarrufu sağlarsınız. Ayrıca TOTAL Ex-
cellium katkılı akaryakıtlar sayesinde CO2 emisyon-
larında %5, dizel motor ses seviyesinde de %37 ora-
nına kadar azalma sağlarsınız.

• Doğru yağı kullandığınız ve aracınızın yağ seviye-
sini düzenli bir şekilde kontrol ettiğiniz taktirde %3'e
varan akaryakıt tasarrufu sağlarsınız. TOTAL Qu-
artz Ineo ECS Madeni Yağları ile örneğin senede bir
depoya kadar akaryakıt tasarruf eder ve otomobilini-
zin ömrü boyunca yaklaşık bir ton daha az CO2 emis-
yonu yayarsınız.

• Otomobil üreticinizin bakım tavsiyelerini uygu-
larsanız %2'ye varan akaryakıt tasarrufu sağlarsınız.
Bakımsız bir
motor aracı-
nızın akar-
yakıt sarfi-
yatını arttı-
rır.

• Lastik
hava basın-
cını aracını-
za uygun
s e v i y e d e
ayarlarsa-
nız her las-
tik için
%1'e varan
akaryakı t
ta sar ru fu
sağlarsınız.
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A lmanya’da iki yılda bir dü-
zenlenen dünyanın en bü-
yük ticari araç fuarı olan
“IAA Ticari Araç Fuarı’na

on yıldan fazla zamandır düzenli olarak ka-
tılan BMC bu yılda Hanover’da yerini aldı.

1996 yılında Profesyonel kamyon ile bu
fuara katılan ilk Türk Ticari
Araç Üreticisi olan BMC, ön-
ceki yıllarda olduğu gibi bu yıl
yeni ürünlerini sergiledi.

BMC’nin 
sergiledi¤i araçlar:

PRO 625 4X2 Kam-
yon18 ton Kamyon Cum-
mins: EURO5 ISBe5 250
beygirli motorla ve ZF9
S109 Manuel şanzımanla
donatılmıştır, araç yeni
kabinli olacaktır.

PRO 938 8X4 32 ton
Kamyon Cummins: EURO5 IS-
Le5 380 beygirli motorla ZF16 S1820
Manuel şanzımanla donatılmıştır. Bu kam-
yon Avrupa’da bütün şantiye segmentine
hitap etmek üzere tasarlanmıştır. Araç yeni
kabinli olacaktır.

ALYOS Okul Otobüsü, Cummins: IS-
Be4+ 300 beygirli motorla, ZF S6 85 Ma-
nuel şanzımanla donatılmıştır. BMC, AL-

YOS Okul Otobüsünün dünya premierini
62. IAA Show’da yapacaktır.

HAWK alçak tabanlı şehir içi otobüs
Cummins: ISBe5 285 beygirli motorla, ZF
6HP504c otomatik şanzımanla donatılmış-
tır. Bu otobüs ilk defa IAA Show’da ziya-

retçilerin beğenilerine sunulacaktır.
PROBUS 850 şehirlerarası otobüs: 35

kişilik lüks şehirlerarası otobüs Cummins
EURO5 ISBe5 285 beygirli motorla, ZF6S
1010 Manuel şanzımanla donatılmıştır.
PROBUS 850 lüx şehirlerarası otobüste

klima, buzdolabı, TV/DVD oynatıcı, ho-
parlör, mikrofon, amplifikatör, radyo kaset
çalar ve ferry sistem özelliği standart olarak
sunulmaktadır.

MEGASTAR 400 17+1Minibüs ME-
GASTAR Minibus: 17+1 yolcu kapasiteli,
lüx ve yüksek tavanlı minibus, BMC 2,8 130
beygirli motorla, ZF 6S 321 Manuel şanzı-
manla donatılmıştır.

BMC Satış ve Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Turgut Cankılıç, “Bağım-
sız bir üretici olmak, tasarım ve mühendis-

lik faaliyetlerini kendi imkanlarımızla
gerçekleştirmemiz büyük avantajımız.

BMC ürünleri, uygun fiyatı ve müş-
teri odaklılığı temsil ediyor” dedi.

Yeni BMC ürünlerini sergile-
mekten duydukları heyecanı be-
lirten Cankılıç, “BMC’nin Avru-
pa’da ki bayi ağı hızlı bir şekilde

genişliyor. 10 yılda Avrupa’da
tanınan bir marka haline gel-
dik. Pro938 8X4 ile BMC
kamyon serilerini genişlettik
ve ALYOS ile Avrupa okul

otobüsü pazarında yerimizi güçlendirdik.
Avrupa’da lider bir okul otobüsü üretici-
si firmasıyız, bugüne kadar Avrupa’nın
çeşitli ülkelerine önden ve arkadan mo-
torlu, yüksek ve alçak tabanlı okul oto-
büsleri sattık” şeklinde konuştu.

C M Y K
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F iat Fiorino Van of the Year jürisi tarafından,
uluslararası alanda ticari araç sınıfının Oscarı
olarak kabul edilen Yılın Ticari Aracı ödülüne

layık görüldü.
Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen ve

buradan 80 ülkeye ihraç edilen Fiat Fiorino,  ticari
araçlar konusunda uzmanlaşmış Avrupalı 20
gazeteciden oluşan bir jürinin beğenisini topladı ve
İtalyan üreticinin Fiat Doblo ve Scudo’sunun
ardından aynı ödülü kazanan 3’üncü modeli oldu. 
∂ Müjdeli haber Hannover’de duyuldu

Ticari araç endüstrisinde en önemli ödül olarak
görülen Yılın Ticari Aracı 2009 sonuçları 62’inci
Hannover fuarı kapsamında açıklandı. 2006 yılında
Fiat Doblo, 2008 yılında da Fiat Scudo ile “Yılın
Ticari Aracı” (Van of the Year) ödülünü kazanan
Fiat Auto, bu defa Türkiye’de Tofaş tesislerinde
üretilen Fiat Fiorino ile “ 2009 Yılının Ticari Aracı”
unvanını elde etti.

Ayrıca 2009 Yılının Ticari Aracı olan Fiorino’nun,
fikri mülkiyet haklarının tamamı Tofaş’a ait ve 390
milyon Euro’luk yatırımla tamamen Türk mühendis
ve işçilerinin imzasını taşıyor. 

Avrupa pazarlarında satışa sunulduğu Aralık
2007’den Ağustos 2008 dönemine kadar olan süreçte
28 bin adet sipariş alan araç Kompakt boyutlarıyla da
şehir hayatına uyumlu. Ekonomik motor yelpazesi,
yürüyen aksamı ve fonksiyonel yüklemelere imkân
sağlayan iç mekan özellikleriyle araç ödülü hak

ettiğini kanıtlıyor.
∂ Göstergeler başarının kanıtı

Tofaş çatısı altında yer alan Fiat Ticari Araçlar İş
Birimi Direktörü Okan Baş, konuyla ilgili olarak, Fiat
ticari araç yelpazesinin elde ettiği ödüller sayesinde ne
kadar güçlü olduğunu kanıtladığına değindi.

Baş ayrıca “ Türkiye’de Tofaş Bursa Fabrikası’nda
üretilip dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Fiat
Fiorino’nun 2009 yılının ticari aracı unvanına layık
görülmesi, bizler için çok önemli. Zira 2006 yılında
Bursa’da Tofaş tarafından üretilen Fiat Doblo ve
2008 yılında da Fiat Scudo ile aynı ödülün
kazanılması, Fiat’ın ticari araç segmentinde doğru
ürün yapılandırmasındaki başarıyı göstermektedir”
şeklinde konuştu. Ocak-Ağustos 2008 dönemi
rakamlarına da değinen Okan Baş, Fiat Ticari Araçlar
olarak 8500 adede yaklaşan Fiat Fiorino satışının tüm
dünyada olduğu kadar, hafif ve kompakt ticari van
pazarının Türkiye’de de büyük bir potansiyele sahip
olduğunu belirtti.
∂ Teknik olarak Fiorino

Ülkemizde Cargo, Combimix ve Combi model
versiyonlarıyla 1.4 litre 73 HP benzinli ve 1.3 litre
Multijet 75 HP’lik turbo dizel motor seçenekleriyle
tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Ayrıca tüm motor
versiyonlarında standart olarak 5 ileri manuel
şanzımanla donatılan Fiat Fiorino, Multijet turbo
dizel motor seçeneğinde isteğe bağlı olarak 6 ileri
vitesli otomatik şanzımanla da satın alınabiliyor.

BMC yeni araçlar› ile Hanover’daBMC 
BMC, 44. Y›l›n› 62. IAA Hanover Ticari Araç Fuar›’nda
yeni araçlar›n› sergileyerek kutluyor. 

Türk imzas›na y›l›n ödülü
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T IRSAN’ın Ramazan se-
bebiyle verdiği yemekte
sektör basını ve TIRSAN
yetkilileri bir araya geldi.

Yemekte Nuhoğlu son zamanlarda
Türkiye’de sektörde yaşanan olum-
suzluklardan ve Tırsan Grubu’nun
gelecek hedeflerinden bahsetti.
∂ Sektör olumsuz yönde ilerliyor

Nuhoğlu, “2008 yılında mazot fiyat-
larında yaşanan oynamalar, bölge ül-
keleriyle yapılan ticarette pay almak
ve zenginleşmek için ihtiyaç olan di-
ğer ülkeden kendi ülkene pay alma
mücadelesindeki en büyük araç olan
taşıma son zamanlarda yaşanan ma-

zot artışı gibi nedenlerle olumsuz
yönde gelişiyor” şeklinde konuştu.
∂ Gerilemede önemli göstergeler Eylül’de

Türkiye’nin 2006-2007 yılları arasın-
da büyüdüğünü belirten Nuhoğlu,
“Özellikle bizim sektörde ki ihracat ile
yurt içindeki pazarın artışı iyi hamleler
yapılmasına neden oldu ama 2008 yı-

lında önce Avrupa’ya ve Türkiye’ye
gelen bu durgunluk rakamları düşür-
dü. Özellikle ağır taşıtların satış oran-
larında yüzde 20’lere varan düşüşler
yaşandı. Avrupa’da ise Temmuz ayın-
dan sonra, yüzde 25-30’lar seviyesinde
düşüşler oldu. Bu durum lojistikte
meydana gelen ciddi daralmanın so-
mut göstergeleri ama en önemli gös-

tergeleri Eylül ayının sonu itibariyle
göreceğiz. Eylül sonunda 3’ncü çeyrek
dönem sonuçları da açıklandığı zaman
daha somut yorum yapacağız” dedi.
∂ “Hislerim çok kötüye gittiğimizi
söylüyor”

Nuhoğlu, rakamları bir kenara bıra-
karak sektörü değerlendirdiğinde ise

oldukça kötüye gidildiğini şu sözleriyle
vurguladı; 

‘Rakamlardan bağımsız hislerimle,
tecrübelerimle ilgili size bir şey söyle-
mem gerekirse çok kötüye gidiyoruz
ve daha da kötüye gideceğimize dair
bir duygu besliyorum. Özellikle Avru-
pa’da daralmalar başladı. O büyük dü-
şüşler nedeniyle Türkiye’de de sıkıntı-
lı döneme girdi-
ğimiz duygusuna
kapılıyorum. İn-
şallah rakamlar
beni yanıltır”
∂ “Nasıl bir yol
izlememiz gerek-
tiğini bilmiyoruz”

Nuhoğlu, “Şu
anda ne yapma-
nız gerektiği ko-
nusunda çok faz-
la şey üretemi-
yorsunuz. Çünkü bilinen, bizim zama-
nında öğrendiğiniz her türlü teoriler
kalkınma modelleri, ekonomik model-
ler her şey tersine döndü, hiçbir şey
anlamıyoruz. 2000’li yıllar da çipalı ku-
ru ilk defa dünya da öğrendik. Son 4
senedir dalgalı kura geçtik. Artık ipin
ucu kaçtı. Önümüzü görmeden muci-
ze yaratmamız bekleniyor. Bunu sor-
gulamamız lazım. Size gelecekte bizim
sektörümüz ile ilgili çok net bir şey
söyleyemiyorum. Hislerim kötü, gele-
cekten kaygılanıyorum” duyduğu en-
dişeyi dile getirdi.
∂ “Ermenistan bir ticari transit ülkesi-
dir”

Ermenistan ile ilgili yaşanan olumlu
gelişmelerden bahseden Nuhoğlu,
“Yeni pazarlara hedef koymamız, ora-
larda büyümemiz ve güçlü yanlarımızı
daha da ön plana çıkarmamız gereki-
yor. Son zamanlarda yaşanan Erme-
nistan gelişmelerine biz seviniyoruz.
2003- 2004 yılından beri bu kapının
açılması konusunda her toplantıda net
olarak talepte
bulunuyoruz. Bu
anlamda başla-
yan olumlu gö-
rüşmeler inşallah
devam eder.
Çünkü Ermenis-
tan sadece iki ül-
ke arasındaki ti-
carette bir avan-
taj değil, bizim
için bir ticari
transit ülkedir.
Bu anlamda da
Türk ihracatının
önünde çok ciddi bir avantajdır, duru-
ma böyle bakılması gerektiğini düşü-
nüyorum. Birde biliyorum ve örnekle-
rini de yaşadım, iki ülke arasındaki ti-
careti geliştirdiğiniz müddetçe sorun-
ların çözülmesi için de bir alt yapı olu-
şur. Bu yüzden bir sorunun çözümün-
de beraber yan yana gelmek en önem-
li yoldur” dedi.
∂ “Kotasız Avrupa konusunun anla-
şılmasını istiyoruz”

Konuşmasında Kotasız Avrupa Ey-
lem Planı’na da değinen Nuhoğlu,
“Avrupa Birliği ile ilgili yaşadığımız so-
runları biliyorsunuz. Kotasız Avrupa
Eylem Planı hazırladık. Kotasız Avru-
pa Eylem Planı?nın gerçekleştirilmesi,
kamuoyu oluşturulması ve bunun hem
kamuda hem de kamuoyunda anlaşıl-
masını istiyoruz. Bir lobi oluşturabildi-
ğimiz zaman bunu çözeceğimize inanı-
yoruz çünkü Türkiye’nin önündeki Ko-
tasız Avrupa Eylem Planı?nın uluslara-
rası nakliyecilerle ve temel olarak taşı-

macılık ile alakası yok, olay tamamen
Türkiye ihracatının önünde bir engel-
dir. Türkiye’den mal hareketlerinin en-
gellemeye çalışılması, doğal olarak
uluslararası nakliyede bu durumun gö-
rüntüsünün yansımasına rağmen biz ile
alakası yoktur. Bizim mal taşımamız
engelledi ama asıl katma değer TIR’la-
rımızın taşıdığı 50-100 bin Euro’luk ta-
şınan malların hareketinin engellen-
mesidir” açıklamasını yaptı.

Nuhoğlu, “UND’nin yaptığı çalışma-
ları biliyorsunuz. 6 milyar Euro’luk ka-
yıptan bahsediyoruz. Bu önemli bir ra-
kam ve bunların çözümü, sürekli ola-
rak olayın üzerine gitmek, konuyu gün-
deme taşımaktır” dedi.

∂ “TIRSAN ile ye-
ni pazarlarda büyü-
mek için çalışıyo-
ruz”

Sektörle ilgili ko-
nuşmasının ardın-
dan TIRSAN ile il-
gili açıklamalarda
da bulunan Nuhoğ-
lu, “TIRSAN ile be-
raber çok hızlı bir
şekilde özellikle da-
ha önce gitmediği-

miz yeni pazarlarda büyümeye çalışıyo-
ruz. Daha önceden de açıkladığımız gi-
bi bu sene 2008 yılı strateji planlarında,
32 ülkede ihracat yapan, toplam üreti-
mimizin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç
eden Alman şirketimizin ihracatı ge-
çen sene 66 milyon Euro idi. Bizim ge-
çen seneki ihracatımız yaklaşık olarak
50 milyon Euro civarındaydı. Bu sene-
de ihracat rakamlarımız artmaya de-
vem ediyor. Bir problemimiz yok, art-
tırmaya yeni pazarlarla sağlayacağız”
sözleriyle TIRSAN’ın başarılarından
söz etti.

TIRSAN’ın hedeflerine de değinen
Nuhoğlu, “Ekim sonu-Kasım başında
yeni fabrikamız Lobet fabrikası Ada-
pazarı?nda devreye giriyor. Bu sene
aynı zamanda 1998 yılında açtığımız
Almanya fabrikamızın 10. yılı. Bu sene
Avrupa’da büyümek bizim için çok
önemli. Gene geçen sene size duyur-
duğumuz Alman firmamız, 3. firmamı-
zı satın aldı. Hendriks Almanya’nın bu
konudaki benzin tanker üreten en güç-

lü markalarından
biri. Şimdi onun
Türkiye’deki imala-
tı konusundaki ça-
lışmaları devam
ediyor. 2002’de sa-
tın aldığımız Kesbö-
rer 1870’li yıllarda
kurulmuş Alman-
ya’nın en eski kuru-
luşlarından biri.
Çok güçlü bir mar-
kası var ve özellikle
Orta Asya, Uzakdo-
ğu Güney Kore?ye

çok miktarda treyler satmaya başladık.
Talson’u ise Hollanda firması olarak
2003 yılında satın almıştık ve birlikte
frigo imalatı yapmaya başladık. Gurup
olarak 2011 yıllarına baktık ve 2008 yı-
lında, 2011 yılında yaklaşık yarım mil-
yar Euro?luk bir şirket haline geliyo-
ruz. Bunun içinde ihracatımızın payı
250 milyar Euro olacak. Bu rakamlarla
TIRSAN hem sektöründe 30 yıldır sür-
dürdüğü liderliğini, hem de bundan
sonra liderliğini sürdürecektir” dedi.

Nuhoğlu, “Nasıl strateji yapacaksı-
nız, mucize yaratmak zorundasınız ve
mucize yaratan bir ekip olarak da bu-
radayız ve yaratmaya da devam edece-
ğiz. Aslında bu sadece TIRSAN ile il-
gili bir bölümdü. Ulaştırma ile konuş-
tuk, sektörümüz ile konuştuk. Gelecek
ile ilgili güzel şeyler söylemek isterdik
ama ben söyleyemiyorum. Söylemekte
istemiyorum. Söylemek istediğim her-
kese de çok tavsiye ettiğim birey var
fazla konuşmayalım iş yapalım’ sözle-
riyle konuşmasını noktaladı.

C M Y K
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TIRSAN A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nuho¤lu,
düzenledi¤i iftar yeme¤inde sektör bas›n›n› bir araya toplad›.

Nuho¤lu gelecekten ümitli de¤il…Nuho¤lu gelecekten ümitli de¤il…
Nuho¤lu sektör bas›n›na dert yand›

Çetin Nuho¤lu
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Interferry’ye Türk Baflkan
G e ç t i ğ i m i z

gün İDO ta-
r a f ı n d a n
gerçekleşti-

rilen iftar yemeğinde bir
araya geldiğimiz İDO
Genel Müdürü Ahmet
Paksoy Interferry baş-
kanlığı hedefinden, Ro-
Ro projelerinden bahset-
ti. Paksoy ayrıca deniz ta-
şımaları için sağlanan
ÖTV’siz yakıtın kendile-
rine ne gibi olanaklar
sağladığına da değindi.
∂ Ro-Ro taşımacılığı
ile ilgili girişimleriniz vardı,
çalışmalarınız nasıl devam
ediyor?

Şu anda piyasa araştırması ya-
pıyoruz. Marmara’da yolcu hare-
ketini, yük hareketini ölçüyoruz.
O harekete uygun olarakta kapa-
site planlaması yapacağız. Çünkü
gerçekleştireceğimiz yeni alımlar
için fizibilite çalışması önemli.
Kuzey-Güney kapısındaki hare-
ketlenmeler, bölgesel girişmeler
bunların hepsi en ince ayrıntısına
kadar hesaplanmak zorunda. Bü-
yük çapta düşündüğümüz bir
proje olduğu için biz bunun 3–4
yıllık bir satış planında bunu ha-
yata geçirmeyi planlıyoruz.

∂ Peki, ne gibi hizmetler verme-
yi düşünüyorsunuz?

Önce gerekli olan piyasamızı,
önemli olan kara lokasyonlarını
tespit ediyoruz. Ana ulaşım kori-
dorlarında yapılanıyoruz. Çünkü
taşıma sırf gemi getirmek değil,
karayolu bağlantılarını yapmak,
depolandırılmalarını yapmak, ya-
ni yer hizmetlerini vermek, pro-
jeyi bir bütün olarak ortaya koy-
mak. Biz bunu düşünürken, bir
yandan da uluslararası kuruluş-
larla istişare halindeyiz. 

Proje ekibimiz uluslararası Ro-
Ro ile ilgili toplantılara katılıyor.

Tamamen hazırlık aşamasında-
yız. Bütün ayrıntıları düşünmeyi
istiyoruz. Gemiler, iskeleler, bağ-
lantı yolları bunların hepsini dü-
şündüğünüzde ortaya çıkan mil-
yar dolarlık bir proje oluyor.
∂ Interferry’e Başkan oluyor
musunuz?

İDO olarak yakaladığımız ba-
şarılar bizi Interferry’nin başkan-
lığına taşıdı diyebiliriz. Dünya
Feribot İşletmeciliği Birliği Baş-
kanı oluyoruz. Ekim ayı içerisin-
de 2009 Interferry toplantısı Tür-
kiye’de yapılacak. Bizim İDO
olarak başarımızı 3 yıldır şehir
hatlarında yaptıklarımız olarak
gösteriyor. 100 gemi işleten, bir-
birinden farklı gemileri başarıyla
işletiyoruz. Rakamlar ortada…
∂ İDO şehir hatları vapur sefer-
lerini devraldıktan sonra birçok
iskelede ve vapurda restorasyon
gerçekleştirdi. Bu güç nasıl
sağlandı?

İstanbul deniz otobüsleri ticaret
kanununa göre kurulmuş bir iş-
letme ve öyle çalışıyor. Biz akıllı
bir tarife yaparak gemilerimizi
yürütüyoruz. Biz güçlü bir işlet-
meyiz, sağlanan ÖTV’siz yakıtla
bize büyük bir olanak sağlandı.
Buda yolcu sayımızı arttırdı ve
gelirimize yansıdı, elde ettiğimiz

kârla bütün iskele-
leri, gemileri yeni-
ledik, İstanbul’a 7
tip gemi kazandır-
dık.  

∂ÖTV’siz yakıt
İDO’ya yaradı mı?

Kendimizi çeviren
bir işletme aslında.
Kâr eden bir işlet-
meyiz buna bağlı
olarak da yatırım
yapıyoruz.  Bunda
ÖTV’siz yakıt en
önemli etken… 

∂ ÖTV’siz yakıt ile en azından
yakıtta verginin vergisini ödemiş
olmuyorsunuz… 

Tabi, nefes alma ve bunu yol-
cuya yansıtma şansını verdi. Yol-
cu da daha ekonomik seyahati
tercih etti. Bakınız, 6 milyon araç
taşıdık, bu 6 milyon aracın yola
vereceği zarar, amortisman, ya-
kıt bunları düşündüğünüz zaman
da ciromuz kadar da milli eko-
nomiye katkı sağlıyoruz. Bilanço-
da ve tablosuna bunu göremezsi-
niz. Önemli bir işlevi yerine getiri-
yoruz. Diğer taşıma modlarından
farkımız, araç taşıyoruz ve trafiğe
ciddi katkı sağlıyoruz.

∂ Yeni vapurlarımıza ne zaman
kavuşacağız bunu da buradan
belirtelim mümkünse?

Biliyorsunuz gemi suya indiril-
dikten sonra işlemleri bitmiyor.
Elektrik donanımları, ahşap dona-
nımları, su üstünde yapılması gere-
ken tüm ayrıntılar. Makineleri her
şeyi seyir deneyleri yapılacak ama
yılsonuna İstanbullu vapuruna ka-
vuşacak. 2008’in sonunda 2009 ol-
madan İstanbullu vapura binecek.
Daha sonra da her iki ayda bir va-
pur gelecek. Zaten bu 5 vapurdan
sonra biz 5’erli gruplar halinde İs-
tanbul’da 20 tane vapuru sağla-
mış olacağız.

M ichelin’in 1992 yılında pi-
yasaya sunduğu enerji ta-
sarruflu yeşil lastikleri sa-

yesinde bu güne kadar 10 milyar litre
yakıt tasarrufu sağlandı.

Michlen’in piyasaya sunduğundan
beri dünya çapında 600 milyon satı-
lan yeşil lastikler sayesinde 10 milyar
litreden fazla yakıt tasarrufu sağlandı
ve 25 milyon tondan fazla karbondi-
oksit emisyonu önlendi.

Saniyede 43,9 litre yakıt tasarrufu
sağlayan yeşil lastiklerle bu rakam
109,14 kilogram karbondioksit gazı-
nın atmosfer dışında tutulmasına kar-
şılık geliyor.

Hızla artan petrol fiyatlarının glo-
bal ekonominin tümünü etkilediği ve
tüketicilerin alım gücünü düşürdüğü
bu dönemde Michelin, yeşil lastikle-
riyle karayolu ulaşımının maliyetleri-
nin ve çevresel etkilerinin azaltılması-

na aktif olarak katkıda bulunuyor. Pi-
yasaya sunulan ilk yeşil lastiklerden
bu yana 4 nesil yeşil lastik geliştiren
Michelin, bu serinin en yeni ürünü
Michelin Energy Saver’la, araçların
ilerlemesi için gereken enerji mikta-
rında belirgin azalma sağlamaya de-
vam ediyor.

Yeni MICHELIN Energy Saver’ın
yüzde 99 silikadan oluşan özel bileşen
yapısı, yaklaşık yüzde 20 daha düşük
yuvarlanma direnciyle lastik genelin-
de ısınmayı azaltarak enerji kaybını
düşürüyor. Energy Saver, gerçekleşti-
rilen testlere göre 100 kilometrede
yaklaşık 0.2 litre yakıt ekonomisi sağ-
layarak benzin maliyetlerini azaltıyor
ve CO2 emisyonlarını kilometrede 4
g düşürüyor. Yeni Michelin Energy
Saver, yakıt tüketimini azaltmaya yar-
dımcı olurken, güvenlik ve lastik öm-
ründen de ödün vermiyor.

Emirates Airline,
10 y›l Michelin ile

yürüyecek 
∂ Michelin, Emirates Airline ile geçekleştirdiği anlaş-
ma ile Airbus A380 filosunun lastiklerini 10 yıl sürey-
le tedarik edecek. 

Michelin gerçekleştirdiği anlaşma ile son teknoloji
ürünü radyal lastikleri Emirates Airline tedarik etme-
sine yönelik 10 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma-
nın gereği olarak Michelin, Emirates Airline Haziran
2013’e kadar dünyanın en büyük A380 filosuna sahip
olan tek lastik tedarikçisi olacak. 

Bu anlaşma ile Michelin, Airbus A380’in önde gelen
müşterisi olan Emirates Airline’daki konumunu sağ-
lamlaştırmış oldu. 

Emirates Airline ile gerçekleştirilen 10 yıl süreli an-
laşma Michelin’in, darbe ve hasara yüksek dayanıklılık
gösteren ve halen Airbus A340-500 için kullanılan
NZG (Near Zero Growth) radyal lastiklerine olan gü-
venin de sürdüğünü gösterdi. 

Daha uzun ömürlü olan lastikler, çapraz yapılı las-
tiklere göre yüzde 30 ila yüzde 40 oranında daha fazla
iniş sağlayabiliyor. Ayrıca, uçağın toplam ağırlığını 360
kg kadar azaltarak yakıt tüketiminde önemli bir düşüş
sağlıyor. Ayrıca lastikler uçakların hızına adapte edile-
rek, 378 km/sa hızda 33 tonluk toplam yük taşıma ka-
pasitesi sağlanması hedefleniyor.

Michelin, ayrıca 2006 ila 2012 arasında radyal paza-
rının gereksinimlerini karşılamak için üretim kapasite-
sini iki katına çıkarmayı hedeflerken, Emirates’in şu
anda 58 yeni uçak için siparişde bulundu.  

Turksped’in 

Ahmet abisi

B
ugünkü konumuz, bu mesle¤i çok seve-
rek icra etmifl, Bir firma ile ismi özdefllefl-
mifl rahmetli Say›n Ahmet Kartal, Turk-

sped’in Ahmet Abisi.(Ayn› Koç’un Can’› gibi)
Normal bir mesai günü, sabah saat

08.30–08.45, Yenibosna?da ki Turksped ida-
ri binas›ndan bir kartal girer, girifle göre, sol ta-
rafta ithalat dept., sa¤ taraf ihracat dept. ve fi-
lo servisi görev yaparlar ve Davudi bir ses her
iki tarafa da “Günayd›n bayanlar ve baylar” di-
ye seslenir, Bir k›s›m çal›flanlar yan›t verir, ?Gü-
nayd›n” der, bir k›sm› yan›t vermez, o Kar-
tal’da ikinci katta bulunan odas›na giderken
kendi kendine, “Ulan hale bak, amma insanlar
var, bir günayd›n› bile insandan esirgiyorlar” di-
ye konuflur. ‹flte bu ses ve sonras›ndaki yorum
Turksped’in Ahmet abisine aittir.

‹kinci Dünya Savafl›n›n, tüm Avrupa’y› Dün-
yay› sard›¤› bir dönemde, 1941 senesinde ‹s-
tanbul’da dünyaya gelen bu büyü¤üm e¤itimi-
ni, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›, so¤uk savafl
döneminde, Avusturya Lisesi?nde 1961 ‘de ta-
mamlam›fl. Duru, ak›c›, net Almanca konuflma
ve yazma yetene¤ini bu dönemin bu çok iyi
e¤itim kurumunda edinmifl ve daha sonrada
Avusturya’da ilerletmifl. Almanca lisan›n›n ya-
n›na, ‹ngilizce lisan bilgisini de eklemifl ve
1971 senesinde çok severek icra etti¤i Ulusla-
raras› Nakliye sektörüne Turksped Afi firma-
s›nda ad›m›n› atm›flt›r. Karaköy?de ki merkez
ofiste, 1980’li senelerin bafllar›nda, Yenibos-
na?da ki ‹dari bina, garaj, ihracat depolar›n›n
inflaat› bittikten sonrada,  Merkez Ofis Yeni-
bosna?ya tafl›n›r.

Tek Merkez Ofis ‘den, 1980?li senelerde ‹z-
mir-Ankara-Adana bürolar› aç›ld›ktan, çok bü-
rolu yaflama geçildikten sonra, genelde bürolar
ile günlük operasyon konusunda, planlama,
dizposizyon konusunda, iletiflim Ahmet a¤abey
üzerinden yürürdü... Günlük  rutini s›ras› ile (O
dönemde Turksped, Danzas Grubu ile partner-
lik yapar idi) Danzas-Koln... Frankfurt-Ham-
burg aran›r, görüflmeleri yapar, o arada Uzun
Marlboro sigaras› elinde, yakmamaya özen
gösterir, ilk kahve ile birinci sigara yak›l›r, daha
sonra birinci kata iner, kara kapl›ya bakar (Dis-
posizyon defteri), ve tekrar odas›na ç›kar, büro-
lar› arar, günü toparlard›...

Türk nakliye sektöründe, tabii ki çal›flt›¤› ku-
rulufl ile birlikte baz› ilklere imzas›n› atm›flt›r. 

Kamyon + Gemi (  ‹stanbul+‹zmir > Bremen)
ABD-New York

Kamyon + Uçak ( ‹stanbul + ‹zmir > Frank-
furt-Koln)  ABD-Newyork

Bu operasyonlarda, bafllang›c›nda, takibinde,
önemli görevleri üstlenmifltir. Turksped’in,
90?li senelerde, sürekli olarak geliflim gösterip,
Türkiye ve Avrupa pazar›nda hat›r› say›l›r bir
noktaya gelmesinde, flüphesiz Sn. (Rahmetli)
Ahmet A¤abeyimizin pay› çok büyüktür.

‹nsanda uyand›rd›¤› inan›lmaz güven duygu-
su, babacan tavr›, hafif de olsa argo ve aymaz
üslubu,  icra etti¤i meseleye olan aski, tabi-
i ki ustun deneyimi ile bir Genel Müdür de¤il,
bafl›n›z›n s›k›flt›¤›nda her konuda, koflup gidip
baflvuraca¤›n›z, derdinizi anlatabilece¤iniz bir
a¤abey... Bende tüm (onunla birlikte çal›flma
bahtiyarl›¤›na eriflmifl)  Turksped’li arkadaflla-
r›m gibi, bilgi ve deneyimlerinden faydaland›m,
8 sene birlikte çal›flt›k. Çabuk k›zsa da, hemen
en k›sa zamanda gönül almas›n› bilen, bilgiye,
tecrübeye çok de¤er veren bu Say›n A¤abeyi-
miz, aram›zdan çok genç yaflta ayr›ld›,
1996’da ya¤murlu bir gün topra¤a verdik.

Say›n Kartal gibi, her daim coflkuyla ça¤laya-
bilmek, erkenden hayat›n arka bahçelerine çe-
kildi¤inde, ard›ndan bunca güzel söz b›rakabil-
mek?

Ve ‘’en gerekti¤i anda’’ ›slak a¤açlar›n yan›n-
dan geçen adam, hay›r dualar› ile u¤urlan›r
sonsuzlu¤a. Yinede sormadan edemiyor insan:
“Niye iyiler önce gider?”

Topra¤› bol, ruhu flad olsun…
8 A¤ustos 2008 ölümünün 12. sene-i devri-

yesidir.

İZLENİMLER

Nazmi 

Özcan
Nazmi Özcan

Renault Trucks’›n
teslimatlar› sürüyor
∂ Renault Trucks Türkiye Adana bayisi İmam
Kayalı Oğulları, Akfet Uluslararası Nakliyat
firmasına 1 adet Renault Premium 440.19
kamyon teslim etti. 

Akfet Uluslararası Nakliyat, Renault Trucks
Finansal Hizmetler kredisiyle satın aldığı aracı,
İmam Kayalı Oğulları Adana Satış Temsilcisi
Erman Keleş tarafından Akfet Uluslararası
Nakliyat firma sahibi Nihat Akbıyık ve oğlu
İbrahim Halil Akbıyık’a teslim aldı.

Renault Trucks Türkiye Ankara bayisi Ali
Rıza Onat, Gökçe İnşaat firmasına 10 adet
Renault Kerax 440.42 8x4 kamyon teslim etti.
Grupta bulunan 15 adet Renault Kerax’ın ve
yeni katılan 10 adet Kerax 440.42 araçların hepsi
Afşin-Elbistan A termik santraline kömür
sağlayan kömür havzasında çalışacak. Törene
Renault Trucks Türkiye Bayi Koordinatörü
Feridun Kısa ve Gökçe İnşaat Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Murathan Gökçe katıldı.

Yeflil lastiklerle 16 y›ld›r
tasarruf yolunda ilerliyor

Deniz yolu tafl›mac›l›¤› iflletmelerimiz güç ald›¤› ÖTV’siz yak›t sayesinde dünyaya aç›l›yor.
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M ersinde yapılan Türkiye ihra-
catçılar Meclisi toplantısında
Koluman Kögel Treyler Sa-

nayi 2007 yılının ihracatçıları listesinde
Mersin ilinde ilk 10’da yerini aldı. 

Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen eşliğin-
de yapılan toplantıya katılan Koluman
Kögel Treyler Sanayi A.Ş. İcra Kurulu
Başkanı Doğan Yüncüoğlu yaptığı ko-
nuşmada; iç ve dış etkenlerle birlikte da-
ralan sektörün kendilerini dış pazara yö-
nelttiğini ifade etti.

Yüncüoğlu ayrıca  “ 2007 yılında ye-
ni yatırımlar yaptık bunlardan biri de
yüzey koruma bölümünde yaptığımız
yatırımdır böylelikle yüksek kalitede
bir boyahaneye sahip olduk. Buda
ürün kalitesiyle beraber dış pazardan
daha çok talep almamızı sağladı? şek-
linde konuştu.

Üretim bantlarını ayırdıklarını belir-
ten Yüncüoğlu, yeni yatırımlar yaparak
üretim kapasitesini ikiye katladıklarını

açıkladı. Treyler üretimlerinin yarısını iç
piyasada tükettiklerine ve diğer yarısını
da ihraç ettiklerin değinen Yüncüoğlu,
ağırlıklı olarak Rusya ve Doğu Bloğu ül-
keleri ile Ortadoğu’ya da ihracat yaptık-
larını açıkladı.

Yaptığı açıklamada Koluman Kö-
gel’in, 300 bin metrekarelik alan üze-

rinde yaklaşık 300 personeliyle hizmet
verdiğine değinen Doğan Yüncüoğlu,
treylerin yanı sıra; tanker, beton pom-
pası, damper, konteyner taşıyıcı, aske-
ri araçlar, tuz serici, vakumlu süpürge,
ön süpürge ve kar bıçağı ekipmanları-
nı müşterilerinin hizmetine sundukla-
rını belirtti.

8 Eylül 2008

∂ Uzman treyler ve türevleri üreticisi Koluman,
akaryakıt taşımacılığı yapan firmaların gözdesi ol-
maya devam ediyor. Akaryakıt taşımacılığı ala-
nında nam salmış olan Enerji Ofisi, filosuna
kattığı 15 adet Koluman Kögel akaryakıt tanke-
rini, Tarsus Koluman fabrikasında düzenlenen
törenle teslim aldı. Törene Enerji Ofisi Genel
Müdürü Şahin Zorba, Koluman Kögel İcra Ku-
rulu Balkanı Doğan Yüncüoğlu ve yetkililer
katıldı. Enerji Ofisi Genel Müdürü Şahin Zorba,
“Önümüzdeki dönemde genişleme projemiz da-
hilinde kusursuz hizmet vermek için Koluman’
tercih ettik” dedi.

Koluman Kögel İcra Kurulu Başkanı Doğan
Yüncüoğlu ise, “Koluman Kögel olarak tüm he-
def ve stratejilerimizi müşterilerimizin ihtiyaç ve
talepleri doğrultusunda geliştirdik. Enerji Ofisi
ile girdiğimiz işbirliği de işte bu çerçevede şekille-
necek” şeklinde konuştu.

Koluman akaryak›t
sektörünün de gözdesi

∂ Kayatur Nakliyat, araç filosunu genişletme ça-
lışmaları kapsamında tercihini yine Koluman Kö-
gel’den yana kullandı.

Koluman Kögel’in Tarsus’taki fabrikasında dü-
zenlenen teslimat törenine Kayatur Nakliyat Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Kaya,
Koluman Motorlu Araçlar Mersin Bölge Genel
Müdürü Gürtan Tandoğan, Koluman Kögel Ba-
yi Yönetim ve Pazarlama Şefi Göktan Tandoğan
ve yetkililer katıldı.

Kayatur Nakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Aydın Kaya teslimat töreninde, “Kolu-
man Grubu ile uzun zamandır işbirliğimiz devam
ediyor. Özellikle tenteli ve frigorifik araçlarda
Koluman Kögel’i tercih ediyoruz” dedi.

Aydın Kaya “Kayatur Nakliyat, Osman Kaya
Nakliyat ve Kayalar Nakliyat olarak müşterileri-
mize güvenilir, üstün kaliteli ve artı değeri olan
hizmetler vermek, onların rekabet güçlerini artır-
mak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda onla-
ra sunduğumuz hizmetin kalitesinde kullandığı-
mız araçların payı çok büyük. Koluman Kögel’i
tercih etmemizin nedeni de araçlardaki kalite ve
özellikle satış sonrası hizmetler alanındaki müşte-
ri odaklı yaklaşımlardır” şeklinde konuştu.

Teslimat töreninde konuşma yapan Koluman
Motorlu Araçlar Mersin Bölge Genel Müdürü
Gürtan Tandoğan ise, “Ekip olarak iş ortağı gibi
gördüğümüz müşterilerimize hem üretici hem de
satıcı sıfatıyla en büyük desteği veriyoruz” dedi ve
Kayatur ile yaptıkları işbirliğinden dolayı büyük
mutluluk içerisinde olduklarını belirtti.

Kayatur, Koluman  ile
geniflliyor

∂ Kar-Pet, 10 adet KOLUMAN ROHR marka
ADR’li alt-üst dolumlu son teknoloji tanker semi
treyler ve 10 adet Mercedes-Benz AXOR 1840 LS
çekiciyi filosuna dahil etti.

Araçların teslimat törenine Kar-Pet Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Yıldırım, Koluman Satış
Müdürü Serdar M. Gürbüz katıldı.

Yurt içi ve yurt dışı akaryakıt ticaret ve lojistik
firması olan Kar-Pet’in araç filosunu 170’e çıkar-
masıyla ilgili firmanın Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Yıldırım, “1982 yılından bu yana dünyanın
değişik ülkelerinde akaryakıt ve ham petrol lojistik
firması olarak faaliyet göstermekteyiz. Irak çölle-
rinden Kazakistan steplerine, Sibirya buzullarına
kadar çalıştığımız her alanda müşterilerimize yük-
sek kalite, çözüm ortaklığı sunmaktayız” dedi.

Yıldırım, “Koluman’ın kaliteli, hızlı ve en doğru
çözümlerle bizi şimdiye kadar memnun etmesi
Koluman’ı seçmemize neden oldu.. Koluman’ın
Kögel ve Rohr gibi dünyanın önde gelen firmala-
rının üretimlerini yüksek kalite ve çeşitlilikte Tür-
kiye’de gerçekleştirmesi hem ülke hem de nakliye
sektörü açısından memnun edicidir”  şeklinde ko-
nuştu. Koluman Satış Müdürü Serdar M.Gürbüz
ise, “Kar-pet ve iştirakleriyle uzun süredir işbirliği
içinde çalışmaktayız. Koluman olarak müşterileri-
mizi iş ortaklarımız olarak görmekte olup taleple-
rine uygun çözümler üreterek, süratli ve kaliteli
hizmet vermek ana amacımızdır. Kar-pet firmasıy-
la da bu çerçevede ilişkilerimizi yürütmüş ve geliş-
tirmiş bulunmaktayız. Bu alımlarında Kar-pet fir-
masına teslim etmiş olduğumuz ADR’li alttan-üst-
ten dolum son teknoloji tanker semi treylerlerimiz
ile ülke geneline olan sosyal sorumluluğumuzu da
beraberce gerçekleştirmiş bulunduğumuzu düşün-
mekteyim” açıklamasını yaptı.

Törende, Kar-Pet firması Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Yıldırım’a, Koluman Satış Mü-
dürü Serdar M.Gürbüz tarafından teşekkür
plaketi verildi.

Kar-Pet Koluman’la
200’e gidiyor

2007 ihracat›nda
Koluman Kögel

Treyler Sanayi mersin
ilinde ilk 10’da.

∂ Koluman Kögel Treyler Sanayi ve yeni nesil
beton pompaları üreticisi JUNJIN yetkilileri
2005 yılında yaptıkları işbirliği diyaloglarını iler-
letmek amacıyla toplantılar gerçekleştirmek için
İsrail’de bir araya geldi. Üst düzey yöneticilerin
ve satış ekiplerinin katıldığı dört gün süren etkin-
likte yetkililer satış ve pazarlama, satış sonrası
hizmetler ile lojistik ve finans üzerine toplantılar
gerçekleştirdi.İsrail şehir turu ile son bulan top-
lantılarda, beton pompasının Avrupa pazarı ve
Türkiye pazarındaki durumu, ithalat ve ihracat
prosedürü, pazarlama stratejileri, 2008–
2009–2010 yılları tahmini satış adetleri ile müşte-
ri talep ve şikayetleri yoğunlukla görüşüldü.

Koluman ve JUNJIN
iliflkilerini gelifltirdi

Koluman ihracat› tam gaz
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T ırsan Treyler Sanayi A.Ş.
‘de Genel Müdürlük gö-
revini sürdürürken kuru-
lan TREDER’de Kuru-

cu Başkan olan Osman Sever’in
Tırsan A.Ş’den ayrılmasıyla baş-
kanlık koltuğu, Yeksan İstanbul
Treyler A.Ş.’den Ali Osman Ka-
vakdan’nın ayrılmasıyla başkan
yardımcılığı koltuğu boşalmıştı.

18 Eylül 2008 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu toplantısında
Başkan Yardımcılığını sürdüren
Murat Tokatlı TREDER Yönetim
Kurulu Başkanlığına seçildi.

TREDER’in kurulduğu dönem-
de genel merkezinin Tırsan A.Ş.
olması Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğının da Tırsan A.Ş. Genel Müdü-
rü Osman Sever tarafından yürü-
tülmesi sektörde TREDER’in Tır-
san Tarafından kurdurulduğu gibi
çeşitli dedikodularının yayılmasına
neden olmuştu. Yönetim Kurulu
Başkanlığına yeni dönemde Murat
Tokatlı’nın seçilmiş olması sektör-
de daha önceden oluşmuş olan bu
ve benzeri yanlış düşüncelerin or-
tadan kalkacağını gösteriyor.
∂ İftar Daveti Murat Tokatlı’nın
Başkanlığında

TREDER’in yeni döneminde

Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcılığına Koluman A.Ş’yi tem-
silen Kaan Saltık ve Güven Ma-
kine Ltd. Şti.’yi temsilen de Ser-
dar Kiremit getirildi.

Diğer yönetim kurulu üyeleri
ise Serin Treyler Recep SERİN,
Tırsan A.Ş. Fehir Bulutlar, Nev-
karsan Ltd. Şti. Gürbüz Pınarba-
şı,  Ok Kardeşler Ltd. Şti. Gök-
han Maraş oldu.

Gerçekleşen İftar yemeği ile
TREDER’in yeni dönem yönetim
kurulu, sektör basını ile ilk defa bir
araya gelmiş oldu.

İftar yemeğinde TREDER Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat To-
katlı Türkiye için önemli bir sek-
törün bir o kadar önemli olan ku-
ruluşunun bayrağını devraldıkla-
rına dikkat çekti.

Tokatlı birinci amaçlarını, ku-
ruluş amaçları ile eş olan tüm
treyler sanayini geliştirmek oldu-
ğunu belirtti. Ayrıca Murat To-
katlı “Sektördeki haksız rekabeti
önlemek amacıyla hem kendi

üyelerimiz ile yaptığımız ortak
çalışmalar, hem de devlet nez-
dinde yapacağımı çalışmalarla bu
konuda sorun oluşturan birçok
şeyin önüne geçmeği hedefliyo-
ruz” diye konuştu.

Türkiye’deki en büyük sorun-
lardan birisinin treyler istatistik-
lerine sağlıklı bir şekilde ulaşa-
mamak olduğuna değinen Tokat-
lı, “ Bu konuda da ciddi bir çalış-
ma başlattık ve bundan sonra is-
tatistikleri daha şık bir şekilde to-
parlayacağız” dedi.

TREDER’in Türkiye treyler sa-
nayinin yüzde 65’ini temsil ettiğine
değinen Murat Tokatlı yapacakları
çalışmalarla daha sağlıklı treyler is-
tatistik rakamlarına ulaşacaklarını
belirtti.
∂ TREDER ilk olarak 12 kurucu
üye ile kuruldu 

Gerçekleştirdikleri çalışmalar ile
üye sayısını arttırdıklarını söyleyen
Murat Tokatlı 4 yeni firmanın da-
ha katıldığını belirtti.

‘Konya’dan Nursan ve Özgül

Treyler ve Kocaeli’den de Meral
Kasa ve Öztreyler şu anda yeni
üyelerimiz. Bundan sonrada üye
geliştirme çalışmalarımız devam
edecek.” Şeklinde konuşan Murat
Tokatlı, Türk treyler sektörünü bir
çatı altında toplamayıp geliştirme-
nin üzerlerine düşen en önemli gö-

rev olduğunu belirtti. 
TÜVSÜT ürünleri projelerinin

devam ettiğine değinen Tokatlı,
bundan sonra daha da hızlandıra-
rak uygulamaya geçeceklerini ve
artık sektörün çıtasını yükseltmek
adına çalışmalara en hılı şekilde
devam edeceklerini belirtti.

Bu önyarg› art›k kalkmal›

H urriyet.com.tr; sitesinde Bekir Çoşkun’un
aşağıdaki yazısını okudum.

∂ Başbakan ile karpuzcu...
Dünyanın hiçbir demokratik-laik ülkesinde,

“laiklik karşıtı eylemlerin odağı” olmuş birisini
orada “Başbakan” olarak oturtmazlar.

Bir dakika bile...
Devletin en yüce mahkemesi tarafından, dev-

letin en temel ilkesini yıkma eyleminin merkezi
olduğu tespit edilen birisine, devleti teslim et-
mezler.

Bir saniye dahi...
Kamyon şoförü bile yapmazlar adamı...
diye yazı devam ediyor.
Ben bu yazıda “KAMYON ŞOFÖRÜ BİLE”

cümlesine içerledim.
Baktım hala aynı yerdeyiz. Yıllardır yaşanan

onca sıkıntı, kapanan şirketler, işsiz kalmak,
kamyonların satılıp yıllardır yapılan işin bırakıl-
ması, yönetmelikle ihtiyacı olmasa da daha faz-
la araç almaya zorlanmak, belge paraları için
bankalara tefecilere borçlanmak hiç ama hiçbir
işe yaramamış.

Kamyoncunun verdiği onca belge parası, psi-
kolojik testler,  kendisine aş ve iş olarak geri
dönmediği gibi mesleki saygınlık noktasında da
bir arpa boyu yol gidilmemiş. 
∂ İMAJ HALA AYNI.

Oysa Dünya’da ülke yönetmeye talip olanlar-
dan, bizim vekilliğimizi yapacak olan milletve-
killerinden, sektörlerin idaresinden sorumlu
olacak Bakanlardan, ülkenin geleceğinin ema-
net edildiği Başbakan’dan, Cumhurbaşka-
nı’ndan, sağlığımızı, canımızı emanet ettiğimiz
sağlık çalışanları, doktorlardan istenmeyen bir
sürü belge Kara Taşımacılarından, kamyoncu-
dan istenmiştir.

Değerli köşe yazarı Bekir Çoşkun eğer kam-
yonculara Kara Taşıma Kanunu ve Yönetmeli-
ği ile getirilen şartları duysaydı, her halde örnek
verirken “KAMYONCU BİLE” demezdi. Be-
kir Çoşkun’un yazılarını yıllardır, sürekli takip
eden bir okuru olarak bu cümleyi kesinle kam-
yoncuları küçük gördüğü için değil, bu mesleği
hiçbir şart içermediği, her isteyenin kolaylıkla
yapabileceği bir meslek oluğunu düşünerek yaz-
dığını biliyorum.

Ama artık böyle değil; Ulaştırma bakanlığı
2003 yılında bir DEVRİM (!)  yapmış ve Kara
Taşıma Kanunu Kara Taşıma Yönetmeliği çı-
karmıştır. Kurumsallaşma, gelişme, kayıt altına
alma ve en önemlisi de AB ‘ye uyum sağlama
iddiasıyla. Daha başında tahmin ettiğim gibi bu
iddiaların hiçbiri gerçekleşmediği gibi, nakliye-
cisi, taşımacısı, bireysel kamyoncusu “Varlık
Vergisi” ödemiş, kanun zoruyla araç almaya
zorlanmış, kayıt dışı artmış, onca ekonomik kri-
ze rağmen yıllardır ayakta kalabilmeyi başarmış
küçük işletmeler kapatmak zorunda kalmış,
sektör yabancıların, güçlü şirketlerin tekeline
açılmış, Türk nakliyecisi tasfiye edilmiş, Türk
taşımacısı rekabet edemez duruma gelmiş, bi-
reysel kamyonculuk neredeyse yok edilmiş olsa
da, hiç olmazsa artık; burun kıvrılan, oturduğu
yerden para kazanıyor diye bakılan nakliyeciler
için “ bir kasa, iki masa” tanımı gibi,  “ kamyon-
cu bile” örneği verilmesin.

Benim için yasalara, ticari ahlaka uygun yapı-
lan her iş değerlidir. Her meslek saygındır. An-
cak başka hiçbir meslek grubundan istenmeyen
mali-mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık şartla-
rı dikkate alındığında;  bu ülkede en önemli
mesleklerin başında nakliyecilik-taşımacılık-
kamyonculuk gelmektedir.

25384 Sayılı Kara Taşıma Yönetmeliği bunun
ispatıdır.

Örneğin aşağıdaki madde başka hiçbir meslek
mensubundan istenmemiştir.

Yönetmelik maddesi: 60/e 
∂ SÜRÜCÜLERDE PSİKOTEKNİK DE-
ĞERLENDİRME;

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağla-
yan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza,
muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerile-
rinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.);
tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin
(risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol
vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-
yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Psikoteknik değerlendirme merkezinde;
Görsel ve işitsel uyaranlara doğru tepki hızları 
Muhakeme yetenekleri 
Periferal görme alanları ve ikili işlem becerile-

ri 
İki el koordinasyonu 
Seçici ve sürekli dikkat düzeyleri 
El ayak göz koordinasyonları 
Hız ve mesafe tahmin becerileri 
Görsel algılama ve takip becerileri değerlendi-

rilmektedir.
Ayrıca Sayın Çoşkun’a; Kamyonculardan iste-

nen K1-K2 VE K3 ve SRC belgesi için de aranan
şartlarla ilgili maddeleri de yazımın ekinde gön-
deriyorum.

Bir de alfabenin 29 harfi yetersiz kaldığı için ra-
kamlar yardımıyla belirlenen diğer belgeler için
aranan şartları da ilave ediyorum. (R1-R2-L1-L2
gibi) Böylece Kara Taşımacılık Sektörü’nde nak-
liyeci, taşımacı, kamyoncu olarak faaliyet göste-
rebilmenin nasıl psikolojik-mali-akademik yeter-
lilik ve mesleki saygınlık gerektirdiğini görmüş
olacak.

Eminim bundan sonra Bekir Coşkun meslek-
lerden örnek verirken asla; “ Kamyoncu bile” de-
meyecek.

GÜR SES

Nilgün

ÖNKAL
Nilgün ÖNKAL

Treder’de yeni dönemTreder’de yeni dönemTreder’de yeni dönemTreder’de yeni dönemTreder’de yeni dönemTreder’de yeni dönemTreder’de yeni dönem
Murat Tokatl› Treder baflkan› Treder Treyler Sanayicileri Derne¤i
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sektör bas›n›n› iftarda a¤›rlad›.

Soldan sa¤a: Kaan Salt›k (Kolaman-Kögel), Murat Tokatl› (Otokar), Akif
Aksoylu (Aksoylu Treyler), Yalç›n fientürk (Yalç›n Dorse)

TREDER Üyeleri birbirleriyle rakip olmalar›na ra¤men çok güzel birliktelik sergilediler. K›skand›racak ortak projeler oluflturdular.

Osman Sever’in
yeni kalesi

∂ Bayraktar Holding 2009 yılında Türkiye
pazarına sunacağı yeni markası Great
Wall’un Genel Müdürlüğüne Osman
Sever’i getirdi.

Bayraktar Holding’in Haziran 2008
tarihinde distribütörlük anlaşması
imzaladığı ve 2009 yılında Türkiye’deki
müşterilerinin beğenisine sunacağı Great
Wall markasının Genel Müdürü Osman
Sever oldu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında
mezun olan Osman Sever, 1992 yılında
Londra Huron Üniversitesi’nde MBA
Programı’nı tamamladı. İş hayatına OYAK
RENAULT Otomobil Fabrikaları’nda
Ürün Geliştirme Mühendisi olarak başladı.
1989–1992 yılları arasında Londra PARK
INDUSTRIAL EXPORT şirketinde
çalıştı. 1992- 1998 tarihleri arasında Oyak
Renault Otomobil Fabrikaları’nda görev
yapan Osman Sever, 1998’de Ram Dış
Ticaret’te görev yaptı. Sever, Kasım 1998-
Ocak 2004 tarihleri arasında çalıştığı Ford
Otomotiv bünyesinde ise, sırasıyla Genel
Müdür Asistanı, İhracat Müdürü, Filo,
Özel Araç ve Devlet Satışları Satış Müdürü
olarak görev yaptı.

Ocak 2004’te Karsan Otomotiv’de Satış
ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı
görevini üstlenen Sever, Ocak 2006-
Temmuz 2008 tarihleri arasında TIRSAN
Treyler’de, sırasıyla Satış ve Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür
olarak görev yaptı. 15 Eylül 1965 Bandırma
doğumlu olan Osman Sever, evli ve bir
çocuk babası. Sever, İngilizce ve Fransızca
biliyor.
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Fuarda Sergilenecek Ürünler
Konveyör Sistemleri, Kara Tafl›mac›l›¤›, Deniz Tafl›mac›l›¤›, Hava Tafl›mac›l›¤› ve
Kurye Hizmetleri, Lojistik, ‹ndirme-Bindirme Ekipmanlar›, Grupaj, Gümrükleme,
Ticari Araçlar, Kamyon, Treyler ve Bu Araçlar›n Her Türlü Yedek Parça ve
Aksesuarlar›, Depolamaa Sistemleri, Forklift, Trans Palet, Paketleme Ekipmanlar›,
Liman Terminali Ekipmanlar›, Konteyn›r ve Vagon, Demiryolu ve Trafik Ekipmanlar›,
Yol ‹nfla Makineleri, Kombine Tafl›mac›lar, Liman ‹flletmecileri, Römork ve Yar›
Römorklar, Tankerler, Dan›flmanl›k fiirketleri, ‹letiflim Gereç ve Sistemleri, Yaz›l›m-
Donan›m Sa¤lay›c›lar, Sigorta fiirketleri, Finans-Leasing Kurulufllar›, ‹lgili Yay›nlar.

Mersin
Yeniflehir Belediyesi Fuarc›l›k ve Organizasyon

Hizmetleri A.fi.

Türkiye Nakliyeciler
Derne¤i

Uluslararas›
Nakliyeciler Derne¤i

Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve
Lojistik Hizmet Üretenleri Derne¤i

Ro-Ro Gemi ‹flletmecileri ve
Kombine Tafl›mac›lar Derne¤i

Lojistik Derne¤i Rayl› Ulafl›m
Sistemleri Derne¤i

Demiryolu
Tafl›mac›l›¤› Derne¤i

ANA SPONSOR

Mersin Ticaret ve
Sanayi Odas›

Mersin Deniz
Ticaret Odas›

Mersin
Büyükflehir Belediyesi

Transport Dergisi

14-17 Ekim 2008
Yeniflehir Fuar Merkezi

Ziyaret Saatleri: 11:00-21:00

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

• Mersin: 0 (324) 327 41 86

FUARIve Transport
Mersin Lojistik

C M Y K

10 Eylül 2008

T ören Gıda filosunda bu-
lunan 50 adet Otokar
Fruehauf marka frigori-
fik araca ek olarak 19

adet Otokar Fruehauf Iceliner fri-
gorifik semi-treyler ekledi.

Teslimat törenine Otokar Ticari
Araçlar Satış Müdürü Murat To-
katlı, Treyler Satış Yöneticisi Mu-
rat Özsoy, Otokar Yetkili Bayisi
İmam Kayalı Oğulları Otomotiv
Genel Müdürü Ahmet Daşar, Tö-
ren Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Tören ile Lojistik Grup
Müdürü Eyüp Günsoy katıldı.

Otokar Ticari Araçlar Satış Mü-
dürü Murat Tokatlı; “Burada Tö-
ren Gıda ile yaptığımız alışveriş so-
nucunda 19 adetlik frigorifik Oto-
kar Fruehauf marka semi-treylerin
teslimatını gerçekleştirdik” dedi.
∂ Frigorifik treylerde pazar lideri 

Tokatlı, “Bilindiği üzere frigori-
fik artık çok önemli bir araç dalı
haline geldi. Çünkü her an bozul-
ma tehlikesi ile karşı karşıya. Dola-
yısıyla piyasaya standartları sağla-
yan bir araç sunmanız gerekiyor”
şeklinde konuştu.
∂ ADR, ATP’yi unutturmasın

ADR ve ATP sistemlerinin insan
sağlığı açısından çok büyük önem
taşıdığının altını çizen Tokatlı, “Gı-
da taşıyan araçların çevreye, stan-
dartlara uygun olması çok önemli.
Biz bu yoldaki öncülüğümüzü 90’lı
yılların başından beri sürdürüyo-
ruz. ATP, SRC gibi sertifikasyonu
araçlarımızda başarıyla uyguluyo-
ruz” dedi.
∂ ATP’ de ertelenmesin

ADR sertifikasyonunun uygulan-
masının 2010 yılına ertelenmiş ol-
masını çevreci ve güvenilir taşımayı
2010 yılına ertelemek olduğunu
belirten Tokatlı, ATP konusunda

yapılan çalışmaları izlediklerini, uy-
gulamanın bir an öncehayata geçi-
rilmesi gerektiğini söyledi. 
∂ 40 ülkeye 33 milyon dolarlık ih-
racat

Tören Gıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Tören, 2002 yılından
beri çikolata, bisküvi, şekerleme ve
gofret üretimlerinin yüzde 95’ini yurt
dışına ihraç ettiklerini belirtti. 

Ürünlerini taze ve sağlıklı şekilde
ulaştırmayı hedeflediklerini kendi-
leri için, bu açıdan güvenin çok
önemli olduğuna değinen Tören;
Otokar Fruehauf Iceliner frigofrik
semi-treyleri neden tercih ettikleri-
ni, “Biz bu güne kadar birçok firma
ile çalıştık. Otokar Fruehauf Iceli-
ner hem fiyat açısından hem de ka-
lite bakımından cazip. Ayrıca önce-
den aldığımız aynı marka araçlarla
ürünlerimizi en taze şekilde taşı-
yabildiğimizi gördük ve tercihimizi
bu yönde kullanıyoruz” dedi.

Gıda taşımalarında hijyen orta-
mın sağlanması gerektiğine ayrıca
da gıda maddelerinin sıcaklık de-
ğerlerine karşı çok hassas olduğu-
na değinen Tören, bu ve benzeri
tür ürünlerin transferlerinin frigo-
rifik araçlarla yapılması zorunlulu-

ğunun yurt içinde de bir an önce
getirilmesi gerektiğine değindi.

Türkiye’de yurt içinde yapılan
gıda taşımalarının çoğunun sağlık-
sız koşullar atında yapıldığı anlatan
Tören, brandalı kamyonlarla taşı-
nan ürünlerin sıcaklık değişimleri
nedeniyle bozulduğunu belirtti.

Tören, gıda taşımacılığında aci-
len bir düzenleme yapılması ve bu-
nun bir an önce yürürlüğe girmesi
gerektiğini belirttiği konuşmasında
“Neyin, nasıl yürüdüğünü sahada
görüyorsunuz. İnsanlar koyun taşı-
dıkları arabalarda bir gün sonra
sebze meyve taşıyorlar. 40 derece-
lik havada brandalı arabaya gıda
yüklemesi yapılıyor. O arabanın
brandasının içi 50 derece, gelin o
gıdadan hayır bekleyin” dedi.

Yurt dışı gıda taşımalarının son
derece hijyenik ve olması gerektiği
şekilde yapıldığını belirten Mah-
mut Tören, “Yurtiçi taşımalarımız-
da getirilecek standartlarla, hangi
araçla hangi ürünün nasıl taşınma-
sı gerektiği acilen belirtilmelidir.
Çünkü biz insan sağlığını her şeyin
üzerinde tutuyoruz” dedi.

Toplantı Murat Tokatlı’nın Mah-
mut Tören’e plaket hediye etme-
siyle son buldu.

MAN’›n
teslimatlar›

sürüyor
MAN son olarak Mida Petrol’e 6

adet ADR’li 19.400 çekici ve Çelik-
ler Holding’e 50 adet 41.480 8x4
damper flasi araçlar›n› teslim etti.

∂ Mida Petrol filosunu MAN ile yeniliyor
Filosunu MAN araçlarıyla yenileyen Mida
Petrol satışını MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Ankara Bölge Bayii MAN Oto-
motiv’in gerçekleştirdiği 6 adet ADR’li
19.400 çekicisini teslim aldı.
MAN Türkiye fabrikasında düzenlenen tö-
renle 6 adet 19.400 çekicileri teslim alan Mida
Petrol yetkilileri, MAN’ın diğer markalar içe-
risinde yakıtta büyük tasarruf sağladığını ve
500 kiloluk hafifliği sayesinde kullanıcının fay-
dalı yükte avantajlar elde ettiğini söylediler.

∂ Çelikler İnşaat hep bunu yapıyor
Çelikler İnşaat, yine MAN kalitesini, MAN
sağlamlığını ve ayrıcalığını tercih etti. Son dö-
nemlerdeki çalışmalarını ve yatırımlarını artı-
ran firma, 41.480 8x4 damper şasi  araçlarını
filolarına dahil etti. 2007 yılından bu yana
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Anka-
ra Bölge Bayii MAN Otomotiv ile çalışan fir-
ma; 2007 yılında 50, 2008 yılında da 50 olmak
üzere toplam 100 adet aracı teslim aldı.
İnşaat, maden ve turizm sektöründe ağırlıklı
olarak faaliyet gösteren Çelik İnşaat’ın yetki-
lileri, başarılarını MAN araçları ile perçinle-
yerek yollarına devam edeceklerini söyledi.

G›da tafl›malar›na acil
YÖNETMEL‹K LAZIM
Otokar, Tören G›da’ya 19 adet daha Otokar Fruehauf Iceliner

frigorifik semi-treyler teslimat› gerçeklefltirdi.

Macfarlane taşımacılık şirketi
faaliyetlerine son veriyor

Cilvegözü gümrüğüne
yeni atama

∂ Karayolu taşımacılığı sektörü son
dönemde darboğazın içine girdi. Ül-
kemiz taşımacıları yaşadıkları haksız
rekabet, petrol fiyatları ve yapılan çe-
şitli ayak oyunları nedeniyle büyük
bir mücadele ile ayakta kalmaya çalı-
şıyorlar.Ancak bu durum sadece ül-
kemize mahsus değil. Geçtiğimiz gün
Leeds merkezli İngiliz taşımacılık şir-
keti Macfarlane tüm faaliyetlerini
durdurdu. İngiltere pazarında reka-
betin yoğunluğu ve petrol fiyatları
yüksekliği gibi nedenlerle uzun süre-
dir kar marjları düşük seyrediyordu.

Bu durumu daha fazla sürdürmek
istemeyen şirket taahhütlerini yerine
getirdikten sonra faaliyetlerine son
verdi. Şirketin hali hazırda 300’den
fazla çalışanı ve 100 araçlık bir filosu
bulunuyordu. Bu gelişme ile birlikte
kurumun sahip olduğu sabit varlıklar
ve depolar tasfiye sürecine girecek. 

Ayrıca kurumun son dönemde si-
pariş ettiği Schmitz marka treyler tes-
limatları da iptal edilecek. 

Dileriz karayolu taşımacılığı sektö-
ründe yaşanan kan kayıplarına yeni
biri daha eklenmez.

∂ Hatay’ ın Reyhanlı İlçesinde bu-
lunan Türkiye’ nin Suriye’ ye açılan
Cilvegözü Sınır Kapısında Gümrük
Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık
İstihbarat ve Narkotik Amirliğinde
geçtiğimiz aylarda görevlendirilen
Narkotik Köpeğinin çok özel ve
çok değerli olduğu belirtildi.

İlk kez Birleşmiş Milletler Uyuş-
turucu Kontrol Programı çerçeve-
sinde 1996 yılında gümrük kapıları-
na yerleştirilen köpekler, Gümrük
Müsteşarlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan
protokol gereğince Gölbaşı Ulusal
Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitili-
yor. 3 aylık Narkotik eğitimi gör-
dükten sonra Edirne Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüğünde gö-
revlendirilen ardından da Narkotik
Köpeği Pars’ ın ölümünden sonra
tayin edilen Dally isimli Narkotik
Dedektör Köpeği Cilvegözü Güm-
rük Muhafaza Müdürlüğünde gö-
revine başladı.

Değerinin 50.00 Doların üzerinde
olduğu belirtilen Alman Kurdu cin-
si Narkotik Dedektör Köpeği Dally
için klimalı özel araç ve 30 metre-
karelik özel kulübe tahsis edildi.

Cilvegözü Gümrüğünde görevine
başlayan Dally uyuşturucu kaçak-
çıklarının rüyalarına kâbus gibi gir-

meye hazırlanıyor. Her türlü uyuş-
turucu maddeye karşı özel olarak
eğitim gören Dally’ nin aylık mas-
rafının ise 300 YTL olduğu belirtil-
di. Uyuşturucu maddeyi aldığı özel
eğitim ile bulan Dally Cilvegözü’
nde X-Ray cihazının faaliyette ol-
ması ve önemli başarılar elde etme-
sinden sonra yoğunluk görülen giz-
lenmiş zula tabir edilen bölmeler-
deki uyuşturucunun bulunmasında
uyuşturucu kaçakçılarının korkulu
rüyası haline gelecek.3 yaşında olan
Dally eğitimlerde ve aramalarda
gösterdiği yüksek performans, eğit-
menine gösterdiği sadakat ve ken-
disine verilen komutları yerine ge-
tirmekteki zeki tavırları ile ekip ar-
kadaşlarının şimdiden güvenini ka-
zanmış durumda.

-ek 10  9/26/08  8:08 PM  Page 1



C M Y K

11Eylül 2008

Kamyoncunun feneri

sönmek üzere

Ü
lkemizde y›llard›r kamuoyu gündemi bi-
linçli bir flekilde birileri taraf›ndan belir-
lenmektedir.

Kronikleflen ülke sorunlar›n›n tart›fl›lmas› ge-
rekirken ülkemiz aç›s›ndan önceli¤i olmayan
bir konunun günlerce kamuoyumuzu meflgul
etmesini üzülerek izlemekteyiz.

Almanya’da Kurulu bir dernek, Alman yasa-
lar›na göre suç ifllemifl, ülkemizde de ba¤lant›-
lar› varm›fl. Peki ne olmufl o dernek? “Alman-
ya’da çal›flan yurttafllar›m›zdan toplad›¤› para-
lar› ülkemize transfer etmifl” iddia bu e¤er bu
kurulufl toplad›¤› paralar› Alman devletinde
harcasa idi veya para olarak de¤il de emtia
olarak ülkemize gönderse idi sorun olmazd›.
Para Alman devletinin kasas›nda kalm›fl ola-
cakt›.

Kamuoyumuzda, “Yahu bu Avrupal›lar ne
kadar dürüstmüfl tüyü bitmemifl yetimin hakk›-
n› kimseye yedirmiyorlar? dermiflçesine her
gün bas›n›m›zda çarflaf çarflaf haberler yer al-
maktad›r. Kimi siyasilerimizde belki oyumu ar-
t›r›r›m diye her gün bu konuyu ifller oldu. fiim-
di soruyorum, “Mali suçlara karfl› bu kadar
hassas olan Avrupal› ülkeler bizim ülkemizden
çal›nan paralar›n üstüne neden oturuyorlar?”
Örne¤in, mahkeme karar› ile mahkum olmufl
fiiflli Eski Belediye Baflkan› flimdi nerde? Ne
Mekke’dedir, ne de Moskova’da… fiimdi ‹ngil-
tere’nin baflkentinin lüks semtlerinde kraliçeler
gibi yaflamaktad›r. Ne zamana kadar orada ka-
lacak? Cevab› basit bizden çald›¤› dolarlar bite-
siye kadar orada kalacak ondan sonra s›n›r d›-
fl› edecekler ‹stanbul Büyükflehir Belediyesini
doland›ran Halil Bezmen?› öyle yapmad›lar
m›? Bizden çald›¤› Dolarlar› Amerika’da afiyet-
le yedi, Türkiye defalarca iadesini istedi ama
çald›¤› dolarlar bitmeden vermediler. Dolarlar
bittikten sonra Bezmen’› bize verdiler.

Daha birkaç y›l önce 100 milyar dolar›m›z
hortumland›. Bu paralar›n hepsi Avrupa ban-
kalar›na akt›, hiç kimseden ses ç›kmad›, hiçbir
ülkede uzant›lar› takip edilmedi. Alman devleti
16 milyon Euro?nun yurt d›fl›na usulsüz ç›k›fl›-
n› hazmedemezken, biz yüz milyar dolar› sine-
mize çektik. ‹flte fark burada Almanya’y› Al-
manya yapan bu tav›rd›r. Alman vatandafllar›
kendi ülkeleri ile tabi ki gurur duyarlar Alman
vergi mükelleflerinin yarat›¤› katma de¤eri bu
denli koruyorlar.

Bir örnek daha vermeden geçemeyece¤im,
2004 y›l›nda Say›n Baflbakan›m›z bir televiz-
yon kanal›nda, “Akaryak›t kaçakç›l›¤›ndan do-
lay› 38 milyar dolar›m›z hortumland›? demiflti.
Say›n Abdulatif fiener konuyu detayl› bir flekil-
de kamuoyuna aç›klam›flt› ve bu d›fl ba¤lant›la-
r› olan bir yolsuzluktu ne yaz›k ki hiç kimse ko-
nuyu takip etmedi. 38 milyar dolar al›n terimiz
hiç kimseyi ilgilendirmedi, soruflturma bile aç›l-
mad›.

Kanaatimce Almanya’daki yurttafllar›m›zdan
toplanan paralar›n, ülkemize nakit para olarak
getirilmesi Alman devletini rahats›z etmekte-
dir. Kombasan ve benzeri holdinglerin bat›r›l-
mas›, Alman istihbarat›n›n marifeti ile gerçek-
leflmifltir umar›m yetkililerimiz bu anlamda da-
ha duyarl› hareket ederler.

E¤er bir fener tart›fl›lacaksa bu kamyoncu fe-
neri olmal›. Kamyoncumuz bir buruk bayram›
daha geride b›rakacak Kamyoncular›m›zdan
milyonlarca YTL para topland›. Paran›n ak›-
betinden bile haberimiz yok, 5 y›l geldi çatt›
belge yenileme ücreti bir servet, ne olacak çi-
lekefl kamyoncunun hali, fenerin tamamen
sönmesini mi bekliyorlar.

Ülkemize bir sentlerinin dahi getirilmesine r›-
za göstermeyen uluslararas› sermaye çeflitli en-
trikalarla tafl›mac›lar›m›z› açl›¤a mahkum et-
miflleridir. Kamyoncumuz bir ömur tüm ka-
zanc›n› ithal araç ve yedek parças›na vermek-
tedir Kamyoncuya daha ucuz araç ve yedek
parça nas›l tedarik edilmeli diye düflünmek la-
z›m.

Halk›m›z›n ve de kamyoncu esnaf›m›z›n ya-
rat›¤› katma de¤eri kendi ülkemizin kalk›nma-
s› için kullan›laca¤› ve asla hortumlanmas›na
izin verilmeyece¤i günleri sab›rs›zl›kla bekliyo-
ruz.

Bu vesile ile çilekefl kamyoncu esnaf›m›z›n
tafl›mac›l›k sektörümüzün ve tüm halk›m›z›n
mübarek ramazan bayram›n› kutlar›m. Bu
bayram›n ülkemize ve tüm ‹slam alemine ha-
y›rlara vesile olmas›n› dilerim

Sayg›lar›mla,

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

Nizamettin 

KARADAĞ
Nizamettin KARADAĞ

C astrol’ün taşımacılık sektöründe-
ki akaryakıt maaliyetlerini düşür-
mek  amacıyla oluşturduğu yeni
projenin tanıtım toplantısına BP

Türkiye Ülke Başkanı Tahir Uysal, Castrol
Madeni Yağlar Ağır Vasıta Pazarlama Mü-
dürü Aslı Yetkin Karagül, Castrol Madeni

Yağlar Bölge Di-
gital Pazarlama
Müdürü Tolga
Önder, ODTÜ
Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölü-
mü Öğretim
Üyesi Doç. Dr.
Veysi İşler ve filo
sahiipleri katıldı.

BP olarak tüm
iş alanlarında
sağlıklı, güvenlik-

li ve çevreci olmayı önemsediklerine değinen
BP Türkiye Ülke Başkanı Tahir Uysal, BP ça-
tısı altında madeni yağlar iş ünitesi olarak iş
ortaklarına yarar sağlayacak yeni bir projeyle
sektörün yanında olmaya devam ettiklerini
belirterek sözlerine başladı.

Castrol ekonomik sürüş simülatörünün, ka-
rayolunda ekonomik araç kullanım projesinin
önemli bir parçası olduğuna değinen Uysal,
karayolu taşımacılığının öneminin dünyada
gün geçtikçe arttığını söyledi.

Uysal, Çin ve Türkiye ekonomilerini kıyas-
ladığı konuşmasında; “Çin’in büyük boyutlu
ekonomilerde çok başarılı olduğunu görüyo-
ruz. Bir şeyi binlerce, on binlerce yapıyorlar
ve bunu ithal ediyorlar. Fakat Türkiye’deki
rekabetçi farklılığına baktığımızda çok önem-
li bir şey görüyoruz. Türkiye bazı şeyleri daha
ufak ölçekte yapabiliyor. O zaman böyle bir
şeyi ilete bilmeniz daha farklı oluyor. Bu fark-
lılık da Türkiye’de karayolu taşımasına olan
önemi arttırıyor. Kara yoluyla çok etkin ve
hızlı bir şekilde adrese teslim edebiliyorsunuz.
Karayolu taşımacılığının bu açıdan Türki-
ye’de çok önemli bir yeri var” şeklinde duru-
ma değindi.

Türkiye’nin yaşamış olduğu krizlerden çıkış
yolunu verimli çalışmakta bulduğunu belirten
Uysal, verimliliğin önemi üzerinde durdukla-
rını belirterek, bu aşamadan sonra Castrol
olarak Filozof adlı Akılcı Filo Yönetim Sis-
temleriyle, filo kaynaklarında emniyetli ve
ekonomik kullanımlar sağlayacak çözümler
üretmenin peşine düştüklerini vurguladı.

Castrol Madeni Yağlar Ağır Vasıta Pa-
zarlama Müdürü Aslı Yetkin Karagül,  iş
ortakları ile gerçekleştirdikleri görüşmeler-
de artan rekabet ortamında firmaların kar-
lılıklarını arttırmak için Filozof’u geliştir-
diklerini belirtti.

Ayrıca proje kapsamında oluşturulan
araç kullanım standartlarında başarı göste-
ren sürücüleri ödüllendirdiklerine değinen
Karagül, bu ve benzeri çalışmalarla sürücü
motivasyonlarını arttırmayı hedefledikleri-
nin altını çizdi.

Araç sahiplerinin maliyetlerinin 3’te 2’sinin,

yakıt giderleri ol-
duğuna değinen
Karagül bu gi-
derlerin azaltıl-
ması için Castrol
emisyon 0,30
motor yağı tek-
nolojisiyle yakıt
ekonomisine fayda sağladıklarını belirtti.

Yakıt ekonomisini etkileyen faktörlere de
değinen Karagül, doğru lastik seçimi, aerodi-
namik tasarımına düşük vites kullanımına
kadar birçok etkenin olduğunu bu etkenler
arasında en önemlisinin ise sürücü ve sürücü
eğitimi olduğuna değindi. 

Sürücülerin yakıt ekonomisine olan katkı-
larının çeşitli araştırma sonuçlarında yüzde
20 ile 30’lu rakamlara vardığına değinen Ka-
ragül, ekonomik ve emniyetli sürüş simülatö-
rünün bu aşamada etkisinin çok etkin olaca-
ğını belirtti.

Simülatör’ün oluşturulmasında uzman kuruluşlar ile
çalıştıklarını belirten Aslı Yetkin Karagül, Ar-Ge çalış-
masını Meteksan Sistem ile ortaklaşa yaptıklarını, si-
mülatörün kullanım içeriğine dair tüm know-how des-
teğin Hed Akademi tarafından sağlandığını belirterek,
ODTÜ tarafından da simülatörün gerçekleme analizi-
nin yapıldığını belirtti.

Yaptıkları araştırmalarda
Türkiye gerçeğinde bir ara-
cın ortalama 100 bin km
yaptığına 33 litre yakıt tü-
ketimi olan bir tabloda yıl-
lık bir aracın yakıt tüketi-
minin 95 bin 700 YTL ol-
duğuna değinen Karagül,
yakıt giderlerinin yüzde
10’luk bir tasarrufa eriştiği
tabloda 100 araçlık bir filo-
nun yakıt tasarrufunun 957 bin YTL olduğuna değindi. 

Castrol Madeni Yağlar Ağır Vasıta Pazarlama Müdü-
rü Aslı Yetkin Karagül, eğitimler sonucunda filo sahip-
lerine, yüzde 10’luk kârı sağlayacaklarını belirtti.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Veysi İşler gerçekleştirdikleri çalışma ile
karayolu taşımacılığındaki ağır vasıta araç sürücülerine
ekonomik ve verimli sürüş eğitimi verecek simülatörün
gerçeğe yakınlığını ölçtüklerini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk önce simülatörün sı-
nıfını belirlediklerini belirten İşler, C sınıfı kriterlerine
uygunluğunu tespit ettiklerini belirtti.

Yaptıkları tüm testler, gözlemler ve araştırmalar so-
nucunda Castrol ekonomik ve emniyetli sürüş simülatö-
rünün gerçeğe yakınlığına değinen Veysi İşler simülatö-
rün gerçeklik ile tutarlı olduğuna vurgu yaptı.

Castrol Madeni Yağlar Bölge Digital Pazarlama Mü-
dürü Tolga Önder ise simülatörün teknik özellikleri
hakkında şu bilgileri
verdi: “Gerçek hayatta
bir ağır vasıta şoförü
aracını nasıl kullanıyor,
yollarda nelerle karşıla-
şıyor, nasıl tepkiler veri-
yorsa bütün bu ortam ve
koşulları vibrasyon ve
sesleri ile birlikte simüle
edebilecek bir cihaz ta-
sarlandı. Cihaz sayesin-
de sürücüler karlı, yağ-
murlu, çamurlu, yokuş
aşağı veya yukarı, şehir içi veya şehir dışı gibi pek çok
farklı yol, hava ve trafik koşulunda oturdukları yerden
emniyetli bir eğitim alabilecekler.”Emniyetli sürüşün
yanı sıra, ekonomik sürüş eğitimi de verebilen simüla-
törün Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Önder,
“Simülatörümüz, gerçek hayatta sürüş esnasında yaşa-
nan tüm şartları birebir sürücüye yansıtıyor. Örneğin
gerçek sürüşteki gibi şoför gaza olması gerekenden faz-
la bastıysa, rampa çıkarken yeterli gaz vermeyerek yarı-
da kalıp iki-üç vitesten fazla düşürdüyse, bu ve benzeri
tüm hatalar simülatör tarafından otomatik olarak sap-
tanıyor? şeklinde konuştu.

Bir çok ağır ticari aracın bir araya getirilmesiyle
oluşturulan simülatör şu an için ağır ticari araç sürü-
cülerinin eğitimine yönelik hizmet verecek. Müşteri-
lerin talepleri doğrultusunda simülatörün, iş maki-
nelerine ve otobüs segmentine uyarlanıp uyarlanma-
yacağı henüz bilinmiyor.

Yak›tta indirim yok 
ekonomik sürüfl var

Castrol yar›flt›rd›
∂∂ Volkswagen’in Castrol’ün desteği ile ger-
çekleştirilen 10 teknisyen ve 10 servis danış-
manının katıldığı yarışmalarda “Yılın Teknis-
yeni” birincilik ödülünü Doğuş Otomotiv Gö-
nen bayisinde çalışan Talip Erkal, ikincilik
ödülünü Erdal Demir, üçüncülük ödülünü
Ramazan Mumcu ve “Yılın Servis Danışma-
nı” birincilik ödülünü Doğuş Otomotiv Mas-
lak bayisinde görevli Ali Demirci, ikincilik
ödülünü Ahmet Hazırcı, üçüncülük ödülünü
ise Özgür Kaya kazandı.2008 yılı servis eğitim
yarışmalarının seçme sınavı aşamalarına, 68
servis danışmanı ile 102 teknisyen katıldı. 

Tafl›mac›l›k sektörünün her gün artan akaryak›t maliyetlerini
düflürmek için Castrol yeni bir proje ile ifl ortaklar›yla bulufltu. 

Bölgesel tafl›mac›
KMax’la yere
sa¤lam basacak

G oodyear bölgesel taşımacılık işle-
rinde kullanılan araçlardaki 17.5
ve 19.5 inc jantlar için yeni bir
lastik serisini pazara sunuyor.

Geniş bir uygulama yelpazesini kapsayan
yeni Goodyear Regional RHS II (Bölgesel
Taşımacılık Ön Aks) ve Regional RHD II
(Bölgesel Taşımacılık Çeker Aks) lastikleri
tüm mevsim şartlarında kullanıma uygun
olarak tasarlandığı belir-
tiliyor.

Yeni Regional RHD II
lastikleri bu jant ölçüleri-
ne özgü olan geniş sırt
özelliği gösteriyor. Ayrı-
ca desen yolla temas
eden çok miktarda kau-
çuk olduğu anlamına ge-
len yüksek en/boy oranı-
na sahip.

Şehirlerarası taşımacı-
lık ve yerel dağıtım işin-
de çalışan araçlar için
tasarlanan yeni Good-
year Regional RHS II ve Regional RHD II
lastikler KMax Teknolojisiyle, virajlı yollar-
da ve göbeklerde yüksek merkezkaç kuvve-
ti, daha yüksek güce sahip motorların ve da-
ha güçlü motorlara ve giderek artan sayıda
kullanılan retarder sistemlerine sahip. Tra-
fikte çok sık dur-kalk yapan araçlarda lastik
dayanıklılığını arttıran ya da başka bir de-
yişle çok güç şartlar altında çalışan lastikler
için dayanıklı performans sağlıyor.
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M aslakta açılacak olan Meh-
metçik Vakfı akaryakıt istas-
yonu, çevreci akaryakıt istas-

yonunu olma misyonuyla Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Çevre dostu yeşil istasyon olarak ni-
telendirilen Mehmetçik Vakfı akarya-
kıt istasyonu Opet’in girişimleriyle
Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde
faaliyete geçirilecek.

Ekim ayında açılacak olan Maslak
Mehmetçik Vakfı istasyonunda akar-
yakıt buharının atmosfere karışmasını
engelleyen yeni bir sistem geliştirildi.
“Buhar geri dönüşüm sistemi” olarak
adlandırılan bu yenilik ile buharlaşma-
dan kaynaklanan hava kirliliğine de

engel teşkil ediyor.
3 milyar 830 bin dolara mal olan is-

tasyonda ayrıca nitrojenli lastik pom-
palama ünitesi de mevcut. Lastiğin
ömrünü yüzde 25 uzatan ve yüzde 4
oranında tasarruf sağladığı belirtilen
nitrojenin yanı sıra istasyonda kullanı-
lan suyun arıtılarak yeniden kullanımı
da planlanıyor. 

170 adet tabanca ile 50 araca aynı an-
da dolum yapılabilir durumda olan
Maslak Mehmetçik Vakfı akaryakıt İs-
tasyonunun idari bölümlerinde, perso-
nele ve müşterilere yönelik acil sağlık
yardımı için de 1 doktor ve 1 sağlık
memurunun bulunacağı bölüm yer ala-
cak.

OPET Avrupal›
floförleri seviyor
O PET UTA Full Service Card ile

yaptığı işbirliği sayesinde Avrupa-
lı şoförler OPET istasyonların-

dan yapacakları akaryakıt ve madeni
yağ alışverişinde nakit ödeme yapma-
yacaklar.

Taşımacılık sektöründe kart ve yol
destek hizmeti veren Avrupa’nın 2.
büyük şirketi olan UTA Full Service
Card ile işbirliği yaptı.

OPET ve UTA Full Service Card’ın
yaptığı bu işbirliği ile kartı olan ulusla-
rarası taşımacılık yapan TIR ve kam-
yonlar ile yolcu taşıyan otobüs sahiple-
ri OPET istasyonlarından nakit ödeme
yapmaksızın, akaryakıt ve madeni yağ
alışverişi yapabilecekler.

Türkiye’ye giriş yapan yabancı uy-
ruklu UTA Full Service Card üyesi ti-
cari araçlar, anlaşmalı OPET istasyon-
larından akaryakıt temini yapabilecek
ve OPET’in teknolojik alt yapısı ile
POS üzerinden işlem görecek olan bu
kartlar ile UTA Full Service Card üye-
si firmalar, Türkiye’den akaryakıt ik-
mali yapan filolarını ve ödeme işlem-
lerini elektronik ortamda takip edebil-
me olanağına sahip olacaklar. 

37 Avrupa ülkesinde birçok akarya-
kıt markasının 25 bin istasyonunda
kullanılan UTA Full Service Card, 38.
ülke olarak Türkiye’deki 737 OPET is-
tasyonunda geçerli olacak.

Memnun müflteri
OPET dedi
K alDer tarafından gerçekleştirilen

Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2008
sonuçları açıklandı. Opet 2’inci çey-

rek sonuçlarına göre sektör liderliğini
sürdürüyor.

Müşteri memnuniyeti misyonunu üstle-
nen Opet hedefinde emin adımlarla yü-
rümeye devam ediyor. KalDer tarafından
gerçekleştirilen TMME Ortak Girişimi
tarafından gerçekleştirilen Türkiye Müş-
teri Memnuniyet Endeksi 2008 sonuçları-
na göre 80 puan alarak sektör liderliğini
elde etmiş oldu. Bu yılki sonuçlarda, ge-
nel müşteri memnuniyetinde ve sektör
ortalamalarında genel bir düşüş gözlendi. 

Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endek-
si’nde (TMME) 2006 ve 2007 yıllarında
da sektöründe müşteri memnuniyetini
sektöründe yine Opet elde etmişti. Ko-
nuyla ilgili açıklamada bulunan OPET
Genel Müdürü Cüneyt Ağca; böylesine
önemli bir araştırmada üçüncü kez lider
olmaktan duydukları gururu dile getirdi. 

“OPET olarak, müşteri beklentilerini
faaliyetlerimizin odak noktasına konum-
landırıyoruz. Hizmetlerimizi, müşterileri-
mizin isteklerine paralel olarak çeşitlen-
diriyor ve her zaman en iyi hizmeti sunma
misyonunu taşıyoruz” şeklinde konuşan
Ağaca, TMME’de yakıt sektöründe genel
olarak memnuniyet puanları düştüğüne
fakat buna rağmen Opet olarak elde et-
tikleri yükseliş ile müşteri beklentilerini
yerine getirmede yakaladıkları başarının
altını çizdi. Ayrıca Cüneyt Ağaca “Lider-
lik hedefimize üçüncü kez ulaşmaktan
büyük gurur duyuyoruz” dedi.

12 Eylül 2008
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