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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul : 2.66
Ankara : 2.70
‹zmir : 2.66

Adana : 2.70 
D.Bak›r : 2.76
Sivas : 2.75
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∂ Türk nakliye sektörü sorunlarla didiflmekten ifl
yapmaya vakit bulam›yor.  Sektörün yak›n iliflki
içinde bulundu¤u ülkeler dönem dönem s›n›rlar›
zorlayan uygulamalar› ile gündeme geldi. Rusya
tam 8 ay boyunca geçifl belgesi vermedi.  Bulgaris-
tan’›n geçifl ücretini 271 dolara ç›karma giriflimi ge-
len tepkiler üzerine durduruldu. Suriye ile de za-
man zaman kriz do¤uran sorunlar yafland›. Gürcis-
tan da göz alt›na ald›¤› kaptan ve floförleri, el konu-
lan gemi ve TIR’lar ile Türkiye gündemine gelmiflti. 

∂ Sorunlar›n biri bitmeden di¤erinin bafllad›¤› nak-
liye sektörü bugünlerde ise Yunanistan’la bafl gös-
teren sorunla bo¤ufluyor. Geçen y›l 42 bir her yöne
geçifl belgesinin verildi¤i Yunanistan’da bu y›l sade-
ce 20 bin ikili belge verilmesi ve bu belgenin eylülde
bitmesinden sonra yeni belge verilmemesi bu böl-
geye çal›flan nakliyecileri batma noktas›na getirdi.
400’e yak›n TIR Yunanistan’a geçmek için ‹psala’da
beklerken tafl›ma yapamayan araç say›s›n›n bin
500’leri bulmas›ndan korkuluyor. 6’DA

B‹R‹ B‹TMEDEN D‹⁄ER‹ BAfiLIYOR SIRADA YUNAN‹STAN SORUNU VAR

ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I MÜSTEfiAR YARDIMCISI TALAT AYDIN:

ADR’YE TARAF OLUYORUZ
Ulaflt›rma Bakanl›¤›

Müsteflar Yard›mc›s›
Talat Ayd›n Türkiye’nin

çok yak›n bir tarihte
ADR konvansiyonuna

taraf olaca¤›n› duyurdu.
Ayd›n "Taraf olma

sürecimiz bugünlerde
sona erecek“ dedi

∂ 2009’da yürürlü¤e girmesi bek-
lenen ama son erteleme ile
2011’e kalan ADR  yönetmeli-
¤in gecikmesi sektör temsilcile-
rinin tepkisini çekiyor. Sektör
mensuplar› yönetmelikten ön-
ce ADR Konvansiyonu’na taraf
olunmas› gerekti¤ine dikkat çe-
kerken beklenen haber Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›m-
c›s› Talat Ayd›n’dan geldi.  

PO Madeni Ya¤
KKTC’de
∂ Maxima Merkezleri Yavru Vatan'da hizmete

girdi. KKTC’nin en yayg›n sat›fl a¤›na sahip
akaryak›t flirketi K-Pet, hizmet kalitesini, ma-
deni ya¤ pazar›nda bir ilke imza atarak pekifl-
tirdi ve KKTC’nin ilk iki Maxima Merkezi K-Pet
bünyesinde aç›ld›. K-Pet Genel Müdür Cem
Arat ülkeye ve sektöre yenilikler getirme so-
rumlulu¤uyla hareket ettiklerini belirti.
Merkezlerde 15 dakikada araçlar›n ya¤
kontrolü veya de¤iflimi gerçeklefltiriliyor.

∂ Türkiye ile Arnavutluk aras›nda Kara Ulaflt›r-
mas› Karma Komisyon Toplant›s› Ankara’da
yap›ld›. Yap›lan müzakereler sonucunda; iki
taraf ikili ve transit tafl›malar›n yol geçifl bel-
gesinden muaf oldu¤u konusunda anlafl-
maya vard›. Ankara’da yap›lan Türkiye Arna-
vutluk KUKK toplant›s›nda ikili ve transit ta-
fl›malar›n yol geçifl belgesinden muaf oldu-
¤u karara ba¤land›. 

Akaryak›t fiyatlar›
yine yükseliyor 
∂ Akaryak›t fiyatlar›n›n son
günlerde yeniden yükselifl tren-
dine girmesi Akaryak›t Ana Da-
¤›t›m fiirketler Derne¤i (ADER)
taraf›ndan elefltirildi. Dernek-
tern yap›lan aç›klamada dünya
ülkeleri aras›nda en yüksek
vergi oran›n›n Türkiye’de oldu-
¤una, da¤›t›c› ve bayi karlar›n-
da herhangi bir art›fl olmamas›-
na ra¤men fiyatlar›n yükseldi-
¤ine dikkat çekildi. ADER’den
yap›lan aç›klamaya göre 21
Ekim 2009 tarihi itibari ile litresi
3.36 lira olan kurflunsuz benzi-
nin yüzde 66’s› vergi.  Yani bir
litrelik kurflunsuz benzinde tam
2.21 lira vergi bulunuyor.

MAX‹MA YAVRU VATAN’DA

GEÇ‹fi BELGES‹ MUAF‹YET‹

TÜV-TÜRK’ten muayene rekoru

Ticari araç pazar›nda 
REKOR YÜKSELME 
Türkiye hafif ticari araçlar pazar› eylül ay›nda rekor bir
art›fl gösterdi. Pazar geçti¤imiz ay› yüzde 73.2 art›fl ile

kaparken Avrupa pazar› yine dip yapt›.

2008 y›l› son çeyre¤inde bafllayan kü-
resel krizin etkisiyle hafif ticari araç
pazar›nda yaflanan daralma, 2009 y›l›-
n›n 9 ay›nda da devam etti. Avrupa
bu y›l›n eylül ay›nda, geçen y›l›n ayn›
ay›na göre yüzde 25,4 gerileme yafla-
d›. Pazarda sat›lan araç say›s› ise 128
bin 88 adette kald›. Avrupa bu daral-

may› yaflarken Türk hafif ticari araç
pazar›nda ise rekor bir yükselifl yaflan-
d›. Pazar geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 73,2 oran›nda artt›. Sat›lan araç
say›s› ise 29 bin 235 adete ç›kt›. Bu
yükseliflte ÖTV indirimlerinin büyük
pay› olurken Türkiye, Avrupa hafif ti-
cari araç sat›fllar›nda 2.  s›rada  yer ald›. 

∂ Araç muayene istasyonlar›n›n ya-
p›m ve iflletimi ile ilgili ihaleyi kaza-
nan ve 189 adet istasyonda muaye-
ne hizmeti veren TÜV-TURK, 5 milyo-
nuncu arac›n muayenesini gerçek-
lefltirdi. Rasim Utku ad›na kay›tl› olan
5 milyonuncu araç TÜV-TURK Bolu
‹stasyonu’nda yap›lan muayene ne-
ticesinde, hafif kusurlu olarak onay
ald›. 
∂ Rasim Utku’ya, “5 Milyonuncu
Araç” an›s›na TÜV-TURK taraf›ndan
hediye verildi. 5 milyon arac›n mu-
ayenesi sonras›nda araçlar›n 1 mil-
yon 850 bini a¤›r kusurlu, 2 milyon
740 bini hafif kusurlu, 165 bini emni-
yetsiz bulunurken; 245 bin araç da
kusursuz oldu¤unu kan›tlad›. 

TÜRK‹YE’DE REKOR KIRILDI SATILAN ARAÇ  29 BIN 

SEKTÖR TARAF OLMAK ‹ST‹YOR

∂ Ayd›n taraf olma sürecinin çok ya-
k›n bir zamanda tamamlanaca¤›n›
söylerken “Türkiye’nin ADR Kon-
vansiyonu’na taraf olma süreci bu-
günlerde resmi gazetede yay›nla-
nacak “ dedi. “Haz›rl›klar›m›zda ek-
siklikler var” diyen Talat Ayd›n bu
eksikler giderilince  yönetmeli¤in
devreye girece¤ini; aradaki zama-
n›n firmalara yat›r›m f›rsat› kazan-
d›raca¤›n› vurgulad›.

ÇALIfiMALARA HIZ VER‹LD‹

‘Kâ¤›ts›z’
dönem 
bafll›yor
∂ Kap›kule Gümrükler
Bafl Müdürü Kaptan K›l›ç,
gümrükleri tek ifllemde
geçmek için çal›flma içeri-
sinde olduklar›n› söyledi.
S›n›r kap›lar›nda kâ¤›ts›z
bir orta-
ma geç-
mek için
G ü m r ü k
Müsteflar-
l›¤›’n›n ça-
l›flma bafl-
l a t t › ¤ › n ›
b e l i r t e n
K›l›ç, en
b ü y ü k
amaçlar›n›n ifllem say›s›n›
en aza indirmek oldu¤unu
anlatt›. K›l›ç, tüm ifllemle-
rin yüzde yüze yak›n›n bil-
gisayar ortam›nda oldu¤u
gümrüklerde çok yak›n za-
man içerisinde  evrak gez-
dirmenin son bulaca¤›n›
söyledi. ‹fllemlerin daha
seri ve daha güvenli olaca-
¤›na dikkat çeken K›l›ç, ifl-
lem say›s›n›n azalmas›yla
birlikte girifl ve ç›k›fllar›n
daha h›zl› bir flekilde ola-
ca¤›n› düflünüyor.

Uygun fiyatl› TIR karnesi
∂ TOBB, ekonomik kriz nedeniyle zorlanan uluslararas›

nakliyecilerin maliyetlerinin azalt›lmas› için , Avrupa
Birli¤i ile Birli¤e s›n›r ülkeler aras›ndaki ikili tafl›malar-

da kullan›lmak üzere uygun fiyatl› pilot TIR karnesi
uygulamas›na bafllad›. 4 yaprakl› TIR Karneleri için ha-
yata geçirilen uygulama ile uluslararas› tafl›ma yapan
firmalar›n daha etkin hizmet vermeleri hedefleniyor.

Otokar’dan çocuklar 
için ‘ATEfiBÖCE⁄‹’
Otokar’dan çocuklar 
için ‘ATEfiBÖCE⁄‹’
∂ Fruehauf ve Otokar
markalar›yla Türkiye’de
treyler üreten Otokar,
Türkiye E¤itim Gönüllü-
leri Vakf› için Akkök fiir-
ketler Grubu sponsorlu-
¤u ile hayata geçirilen
Ateflböce¤i Gezici Ö¤re-
nim Birimi’ni üretti.

∂ Ateflböce¤i Gezici
E¤itim Birimi ayn› an-
da 12 çocu¤un e¤itim
almas› amac›yla üretil-
di. 2 adet kiflisel bilgi-
sayar›n bulundu¤u
treyler yüzde yüz Türk
mühendisleri taraf›n-
dan tasarland›. 

Türkiye-Arnavutluk
KUKK Toplant›s› 

Kaptan KILIÇ
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U
laflt›rman›n art›k tek patronu Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’d›r o halde Ulaflt›rma Bakanl›¤›’m›z
bankalar birli¤i nezdinde ikinci el araçlar›-

n›n kredi temini için yafl s›n›r›n› en az onbefle ç›kar-
mak için giriflimde bulunmal›d›r. 

Türkiye tafl›malar›n›n yaklafl›k yüzde 95’ini kara-
yolu ile gerçeklefltirmektedir. Karayolu tafl›mac›l›-
¤›n›n en önemli giderlerinden birisi karayolu ticari
nakil araçlar›d›r. Arac›n kendisinden ziyade sat›fl
sonras› bak›m ve onar›m› çok ciddi maliyetlere mal
olmaktad›r. 

Karayolu ticari tafl›tlar›n maliyetlerinin düflürül-
mesi ve sat›fl sonras› bak›m ve onar›m masraflar›-
n›n ekonomik hale getirilmesi karayolu tafl›mac›l›-
¤›m›z› ulusal menfaatlerimiz aç›s›ndan çok olumlu
etkileyecektir.  Örne¤in bu günkü koflullarda bir
çekici ve dorsesinin maliyeti yaklafl›k 215.000 (iki
yüz on befl bin) TL,  periyodik bak›mlar› en az iki
bin TL. Bu arac›n iflletmecisi en az on y›l bu arac› ça-
l›flt›rmal› ki maliyetinin yar›s›n› kurtarabilsin. On y›l
sonra bu araca al›c› ç›kmasa iflletmecinin kendisi-
nin yenilemesi neredeyse imkans›z olacak. Banka-
lar 10 yafl›n üstündeki araçlara kredi imkanlar› sa¤-
larsa bu araç daha iyi fiyata al›c› bulacakt›r.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› nihayet bir yanl›fl› düzeltti.
Servis araçlar›n›n yafl›n› 20 y›la ç›kard›. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n› sektörümüzü anlamaya bafllad›¤›n-
dan dolay› can› gönülden kutlar›m. Geçen maka-
lemde bu konu üzerinde durmufltum Ulaflt›rma
Bakanl›¤› üst düzey yetkililerden ald›¤›m elefltirile-
ri de ilgili makalenin sonunda düzeltme olarak
yazm›flt›m. Merak eden okuyucular›m›z Tafl›mac›-
lar.com sitesindeki köflemizden okuyabilirler.
Onun için bu konuyu geçece¤im.  Fakat servis
araçlar›n›n yafl›n›n yükseltilmesi tek bafl›na çözüm
olmayacakt›r.

Servisçilik yapan meslektafllar›m›z arac›n›n bor-
cunu bitirmeden arac›n› yenilemek zorunda kal›-
yorlard› ve asla ticari kazançlar› olmuyordu. Oysa
flimdi en az arac›n› fenni muayeneden geçirmek
kayd› ile 10 veya on befl y›l çal›flt›rabilecektir. Mes-
lektafllar›m›z ad›na sevinçliyim arac›n yafl› uzad›.
Ama yine de bak›m ve onar›m standartlar› gözden
geçirilmelidir. Yerli yedek parça üretimi mutlaka
kabul edilebilir standartlara ba¤lanmal› ve teflvik
edilmelidir.  Yedek parçalar›n ülkemizde üretilme-
si özendirilmelidir. Aksi takdirde bak›m ve onar›m
masraflar› yeninin fiyat›n› aflaca¤› için gene yeni
araca mahkum olacaklard›r

‹kinci el araçlarda kredi sa¤lan›rken dikkate al›-
nan en önemli faktör arac›n ekonomik ömrüdür.
Yeni araç muayene istasyonlar› ve bakanl›¤›n araç
yafl›n› fenni muayeneden geçme kriterine ba¤la-
mas› do¤al olarak araçlar›n ekonomik ömrünü
uzatm›flt›r. Örne¤in bir ticari araç iflletmecisinin on
befl yafl›nda bir arac› sat›n almas› halinde en az befl
y›l daha çal›flt›racakt›r. Taksitlerinin üç y›l oldu¤u
varsay›l›rsa fevkalade banka kredisini kapatacakt›r. 

Yeni araç muayene istasyonlar› araç kasko prim-
lerini araç iflletmecileri lehine olumlu etkilemelidir.
Özelikle fren ve yürür aksamlar›n›n bak›ml› olmas›
arac›n kaza riskini azaltacakt›r. O halde kasko de-
¤erleri de bu anlamda yüksek olmal›d›r. Çünkü
ikinci elde kasko de¤eri banka kredileri için önem
arz etmektedir 

‹kinci el ticari araçlarda kredi imkanlar›n›n cazip
hale getirilmesi sadece tafl›mac›lar›m›za yarama-
yacakt›r. Ulusal ekonomimize de ciddi katk› sa¤la-
yacakt›r. Araçlar›n el de¤ifltirilmesi ile yap›lacak ba-
k›m ve onar›m faaliyetlerinde banka kredilerine ila-
veten yast›k alt›ndaki bir k›s›m paralar da ekono-
mimize kazand›r›lacakt›r. Ayr›ca araç üreticileri
araçlar›n› yenilemek isteyenlere araç satacak, ye-
dek parça üreticileri de bak›m ve onar›m faaliyetle-
rinden dolay› karl› ç›kacakt›r. Maalesef araç üretici-
leri ve yedek parça tedarikçilerinin be¤enmedikle-
ri düzenlemeler kolay kolay gerçekleflmiyor.  Onun
için bu sat›rlar› yazmay› önemsedim. 

Nizamettin
KARADA⁄

M
ercedes-Benz Türk ve
Opet, 1 Ocak 2009 tari-
hinde yürürlü¤e giren Eu-
ro 4 Egzoz Emisyon Stan-

dard›na uyum için gerekli AdBlu-
e’nun Mercedes-Benz müflterileri ta-
raf›ndan teminini kolaylaflt›rmaya yö-
nelik bir iflbirli¤i gerçeklefltiriyor.  

Mercedes-Benz’in Euro-4 normu-
na uygun emisyon de¤erlerine ulafl-
mak için gelifltirdi¤i BlueTec sistemi-
nin temelini oluflturan SCR (Seçici
Katalitik ‹ndirgeme) teknolojisi, AdB-
lue yard›m›yla çal›fl›yor. fiimdi Mer-
cedes Benz Kullan›c›lar› Opet AdBlu-
e’ya daha kolay ulaflacak. Opet’ten
yak›t alan her Mercedes kullan›c›s›
Adblue’ya bedava sahip olacak. 

Mercedes-Benz Türk ve Opet ara-
s›nda gerçeklefltirilen anlaflmay› Mer-
cedes-Benz Türk Pazarlama ve Sat›fl
Direktörü Süer Sülün ve Opet Mali
ve ‹dari ‹fller Genel Müdür Yard›mc›-
s› Yavuz Evrand›r imzalad›.

‹mza töreninde konuflan Mercedes
ad›na Süer Sülün, “fiirketimiz, 2008
y›l›nda tüm bayii sat›fl ve servis ekibi-
ni Euro 4 ve BlueTec teknolojisi ko-
nusunda e¤itti, müflterilerini de bu ye-

ni norma geçifl konu-
sunda bilgilendirdi. Ar-
t›k, üretti¤imiz tüm
otobüs ve kamyonlar
Euro4 normuna uygun.
Müflterilerimizin bu
araçlar› kullan›m süre-
cinde ihtiyaç duydukla-
r› AdBlue da¤›t›m a¤›
da Opet ile yapt›¤›m›z
iflbirli¤iyle kuruldu. ‹fl-
birli¤i sayesinde Merce-
des-Benz müflterileri,
AdBlue’yu kolay ve
avantajl› fiyatlar ile te-
min edebilecekler” dedi.

Opet ad›na konuflan Genel Müdür
Yard›mc›s› Yavuz Evrand›r ise “Yö-
netmeli¤in yürürlü¤e girmesi ile araç
üreticileri, Euro 4 normuna geçiflte
motor içi ya da motor d›fl›nda kap-
saml› de¤ifliklikler yapmak zorunda
kald›lar. Bizler de Opet olarak TS
ISO 22241-1 uygunluk belgesi ile
standartlara uygun Adblue üretmeye
bafllad›k ve yayg›n istasyon a¤›m›zda
tüketicilere sunuyoruz. Mercedes-
Benz'in kullan›c›lar›na hizmet verebi-
lecek bir ortak olarak Opet’i tercih et-
mesinden büyük memnuniyet duyu-

yoruz” diye konufltu. Ev-
rand›r, Opet ve Merce-
des-Benz Türk‘ün çevre-
yi korumaya yönelik ça-
l›flmalara önem verdi¤ine
de iflaret ederek, “Euro 4
araçlarda, AdBlue kulla-
n›m›ndan sonra karbon-
monoksit sal›n›m›nda
yüzde 70, azot oksit sal›-
n›m›nda yüzde 61, parti-
kül miktar›nda ise yüzde
95 oran›nda iyileflme sa¤-
lanacakt›r. Bu iflbirli¤i,
her iki flirketin de çevre

konusundaki duyarl›l›¤›n› ortaya koy-
mufltur” dedi.

ADBLUE’YE ULAfiMAK
ÇOK KOLAY

Anlaflma sayesinde, Mercedes-
Benz otobüs ve kamyon kullan›c›lar›,
anlaflmal› OPET akaryak›t istasyon-
lar›nda, kendilerine sunulan özel im-
kanlarla AdBlue’ya kolayca ulaflabi-
lecek. Araç teslimat› s›ras›nda müflte-
riler, AdBlue temin kanallar› ve Tür-
kiye genelinde AdBlue alabilecekleri
noktalar konusunda bilgilendirile-

cekler. Opet’in istasyonlar›n›n bu-
lundu¤u 77 ilde kullan›c›lar için kat-
k› maddesi sürekli haz›r bulunduru-
lurken, Opet akaryak›t istasyonu bu-
lunmayan illerde ise AdBlue, bölge
distribütörleri kanal›yla temin edile-
bilecek. ‹flbirli¤i kapsam›nda Merce-
des-Benz araç sahiplerine özel bir
Opet & Mercedes-Benz AdBlue kar-
t› verilecek. Bu karta sahip olan müfl-
teriler, kampanya süresince akarya-
k›t al›mlar›n› Opet’ten yapt›klar›nda
AdBlue’yu ücretsiz alabilecek. Akar-
yak›t al›m› yapmayan Mercedes sa-
hipleri de Adblue al›mlar›nda özel
f›rsatlardan faydalanabilecek. Bu ifl-

birli¤i sayesinde, Mercedes-Benz
Türk kamyon ve otobüs müflterileri,
AdBlue ürününü en h›zl› flekilde ve
en uygun fiyatla temin edecek. 

Euro 4 çevre normunun Türki-
ye’de uygulanmaya bafllamas›yla orta-
ya ç›kan AdBlue ihtiyac›na h›zla ce-
vap veren Opet, Türkiye’de bu konu-
da öncü konumunda. Dizel yak›tl›
a¤›r hizmet tafl›tlar›n›n azot oksit sal›-
n›m›n› azaltmak için kullan›lan su
bazl› üre çözeltisi Opet AdBlue® Av-
rupa’n›n önde gelen AdBlue üreticile-
rinden GreenChem’›n ürün teknolo-
jisi ve Opet güvencesi ile üretilerek
pazara sunuluyor.

‹kinci el ticari
araçlara kredi

Mercedes Benz  kullan›c›lar› art›k AdBlue’ya daha kolay ulaflacak.
Opet ve Mercedes‘in yapt›¤› iflbirli¤i çerçevesinde Opet’ten yak›t
alan Mercedes-Benz sahipleri AdBlue’ya bedava sahip olacak.

Borsada 18 aydan sonra ilk
halka arz› gerçeklefltiren Ran
Lojistik Hizmetleri’nin, ‹MKB
Birincil Piyasada bafllayan bor-

sadan sat›fl›nda yo¤un ilgi yafland›. Ran
Lojistik’in 2.86 lira olan baz hisse fiya-
t› 3 günlük sat›fl sonunda 3.48’e kadar
yükseldi.

Sermaye art›r›m›na giden ve sermaye-
sinin yüzde 25.2’sini  halka arz eden
Ran Lojistik Hizmetleri A.fi.’nin, 3 gün
süren halka arz sürecinde hislerin tama-
m› sat›ld›.  Sat›fl›n ilk günü 8 bin lot his-
senin sat›fla sunuldu¤u arzda hisse de¤e-
ri 2.86’dan 3.16 liraya yükseldi. 2. Gün
ise 400 bin lot hisse sat›fl› gerçekleflirken
hisselerin de¤eri 3.48 liraya yükseldi.
Arz edilen hisseler 2. gün sat›fl›nda bitti-
¤i için 3. gün sat›fl yap›lmad›.  9 milyon
lira gelir beklenen halka arz sonunda 10
trilyon liran›n üzerinde sat›fl gerçekleflti 

BORSA YATIRIMCISI HAL-
KA ARZI ÖZLEM‹fi

Halka arz gösterilen ilgiyle ilgili ola-
rak Ran Lojistk Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Ramiz Benli flunlar› söyledi:
“Uzun süredir halka arz yok ve borsa
yat›r›mc›s› halka arz› özlemiflti. Borsa
yat›r›mc›s›, Ran Lojistik hisselerine
bekledi¤imizin üstünde ilgi gösterdi.
Çok mutluyuz. 18 ay sonra borsa yat›-
r›mc›s›n› ‹MKB’yle yeniden bulufltu-

ran, Ran Lojistik’e gösterilen ilgi için
tüm yat›r›mc›lara teflekkür ediyoruz.
Onlar›n bu ilgisi, ne kadar do¤ru bir
karar verdi¤imizi de gösterdi. Bizde,
yat›r›mc›lar›m›z› mutlu etmek için eli-
mizden geleni yapaca¤›z.”

GEL‹R DEPO 
YATIRIMLARINDA 
KULLANILACAK 

Ran Lojistik’in kas›m ay›nda borsa-
da ifllem görmeye bafllayaca¤›n› ifade
eden Benli, edilen gelirin depo ve an-
trepo yat›r›mlar›nda kullan›laca¤›n›
belirtti. Benli flöyle konufltu: “Dünya-
da ve Türkiye’de lojistik, flirketler için
büyük önem tafl›yor ve bu önem gün
geçtikçe daha da art›yor. Bu sektörde-
ki baflar›m›z› sürdürmek ve kurumsal-
laflmam›z› kal›c› k›lmak için halka arz
karar› ald›k. Halka arzdan elde edilen
kayna¤›n tamam› flirket bünyesinde
kalacak, yeni yat›r›mlarda, özellikle
depo ve antrepo yat›r›mlar›nda kulla-
nacak.”  Kiralanabilir alan› toplamda
yaklafl›k 41 bin metrekare büyüklü¤e
ulaflan Samand›ra ve Tuzla’da 3 depo-
antrepoya sahip olduklar›n› söyleyen
Ramiz Benli, yeni antrepo, depo yat›-
r›mlar›yla bu kapasitenin daha da yük-
seltilmesinin planland›¤›na iflaret etti.

Borsay› cofltuRAN
hisseleri kap›fl›ld›
Borsay› cofltuRAN
hisseleri kap›fl›ld›

Lojistik sektörü eylülün ilk
günlerinde yaflanan sel fela-

ketinden sonra lojistik köyün ku-
rulmas› için çal›flmalar›n› h›zland›r-
d› ve lojisti¤in her bilefleninin için-
de olaca¤› bir köyün kurulmas› is-
te¤ini bir kez daha dile getirildi.
Öncelikle uygun arazinin lojistik
köy olarak belirlenmesini, imar
planlar›na böyle ifllenmesi gerekti-
¤ini dile getiren sektör üyeleri Ha-
d›mköy’ü iflaret ederken Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’ndan da destek istedi.
Ancak bu destek ça¤r›s› sadece tek-
nik ve hukuki alt yap›n›n kurulma-
s› yönünde cevap buldu. Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Ta-
lat Ayd›n lojistik köy konusunda
topu özel sektöre att›. Ankara’da
lojistik köyün bu y›l sonuna kadar
aç›laca¤›n› hat›rlatan Ayd›n bu kö-
yün özel sektör eliyle yap›ld›¤›n›n
alt›n› çizerek ‹stanbul’da da ayn›
yöntemin izlenmesi gerekti¤ini ifa-
de etti. Ayd›n Ankara örne¤i konu-
sunda flöyle konufltu:” Bir örne¤i
Ankara’da yap›l›yor. Yapanlar›
kutluyorum.15 – 20 ülkeden çok
daha ileri çok daha modern lojistik
köy bu y›l›n sonunda bitiyor. 60
bin metrekaresi kapal› 700 bin
metrekare alan üzerinde her türlü
alt yap›s› olan, araçlar›n bak›m
onar›m, park yeri, gümrük idaresi,
floförlerin dinlenme yerleri olan bir
örne¤i yap›l›yor. Ama bunu özel
sektör yap›yor.”

GÖREV ÖZEL SEKTÖRDE
S›ra ‹stanbul’da kurulacak lojis-

tik köye geldi¤inde ise Ayd›n çok
net ifadelerle bakanl›¤›n lojistik

köy yap›m› için ay›racak paras› ol-
mad›¤›n› söyleyerek “‹stanbul’da
da lojistik köyü destekliyoruz, ama
devlet olarak art›k bu tür faaliyet-
lere ay›racak param›z yok. Bu ko-
nuda öncelik özel sektörün devle-
tin de¤il. Yat›r›m, iflletme, üretim,
hizmet özel sektör eliyle görülecek.
Araç muayene bile art›k özel sek-
törde. Böyle bir ihtiyaç var bunu
göz ard› edemeyiz ama özel sektör
ak›l ve paras›n› birlefltirsin,  gelsin
bizden destek istesinler” dedi.

“‹STANBUL’DA BU 
ÇAPTA YER YOK” 

Ayd›n bakanl›¤›n deste¤inin
hukuki alt yap› kurulmas›nda ola-
ca¤›n› söylerken arazinin bulun-
mas› ve sat›n al›nmas›n›n da özel
sektörün görevi oldu¤unu belirt-
ti.” Bizim arsam›z m› var. Yeri bu-
lacaklar para ile alacaklar. Ama
‹stanbul’da yer de yok. ‹¤ne atsan
yere düflmez. Her yer sahipli “ di-
ye konufltu.

LOJ‹ST‹K KÖY baflka
bahara m› kald›?
‹stanbul’da yaflanan sel felaketinden sonra lojistik köyün gereklili¤i iyiden
iyiye ortaya ç›kt›. Sektör temsilcileri lojistik köyün bir an önce kurulmas›n›

isterken Ulaflt›rma Bakanl›¤›‘ndan bekledi¤i deste¤i bulamad›. 

Köknar Tafl›-
mac›l›k kriz y›l›n›
da yat›r›mla ge-
çirdi. Kriz zama-
n›nda filosuna 15
yeni Volvo Çeki-
ci eklediklerini
belirten fiirket
Müdürü Edip
Kaplan yaklafl›k 3
milyon euroluk
yat›r›m› “Krize
inat” gerçeklefltirdiklerini söylerken 2010’un ya-
t›r›m y›l› olaca¤›n› belirtti. Kaplan, yafl ortalama-
s› 2 olan araç filosunu müflterilerinin istekleri
do¤rultusunda yenilediklerini, 10 araç daha ala-
rak filoyu 72 araca ç›karacaklar›n› dile getirdi.
Kaplan araç  yat›r›mlar› ile ilgili flunlar› söyledi:
“Biz krize inat yat›r›m yap›yoruz. Asl›nda krizden
de faydaland›k. ÖTV indirimi ve fiyatlar›n düfl-
mesi bizim için avantaj oldu. Amac›m›z ihracatç›-
lar›m›z› memnun etmek.

Köknar Tafl›mac›l›k’›n 2010 yat›r›mlar›n› ise
so¤uk hava depolar›n›n yap›m› oluflturuyor. 

Anlaflma sayesinde, Mercedes-Benz otobüs ve kamyon kullan›c›lar›, anlaflmal› Opet akaryak›t istasyonlar›nda, kendilerine sunulan özel imkanlarla AdBlue’ya kolayca ulaflabilecek. 

Süer SÜLÜN- Yavuz EVRANDIR

Çevre için iflbirli¤i 

Kriz Köknar’›
y›ld›rmad›
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ÜS‹AD’›n düzenledi¤i seminere kat›lan
Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakan›
Hayati Yaz›c›  ‹stanbul’un iki yakas›na
büyük lojistik merkezler aç›laca¤›n›

söyledi. Yaz›c›, “Erenköy’de, Ambarl›’da, Halka-
l›’da ticaretin çok yo¤un oldu¤u, girifl ç›k›fl›n so-
run haline geldi¤i o ortamlardan insanlar›m›z›
kurtarmak, büyük lojistik merkezleri oluflturmak
suretiyle ticaretin ve ticari faaliyetin mekân ola-
rak da çok kolay, seri, etkin hale getirilmesini sa¤-
lamak hedeflerimiz aras›ndad›r” dedi.  

TAŞINMA UZUN VADEDE 
GERÇEKLEŞIR

Bakan Yaz›c›, "Yeni lojistik merkezleri aç›ld›-
¤›nda, Erenköy, Halkal›, Ambarl›'daki gümrükler
kald›r›lacak m›?" sorusuna, "Gümrük ifl ve ifllem-
lerinin s›k›nt›ya yol açt›¤› gümrük alanlar› oraya
tafl›nacak ama Ambarl›'da özellefltirilmifl limanlar
var. Elbette ki orada o faaliyetler devam edecek.
Özellefltirme yap›lm›fl; onlar›n o haklar› korun-
mufl olacak" diye yan›t verdi.  Bakan Yaz›c›, tafl›n-
ma konusunda zaman›n belli olmad›¤›n›, uzun
vadeli bir proje oldu¤unu söyledi.

SINIR KAPILARININ YENİLENMESİ
2010 YILINDA TAMAMLANACAK

Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› 18 kara s›n›r kap›-
s›ndan pek ço¤unun yenilendi¤ini bunlar›n so-
nuncusunun da Kap›kule oldu¤unu hat›rlatt›. Ka-
p›kule’den sonra s›rada Nusaybin Kap›s›’n›n ol-
du¤unu belirten Bakan Yaz›c› geçen hafta yap›lan
toplant›da Nusaybin’in yenilenmesi konusunda
mutab›k kal›nd›¤›n›, karar ç›kar ç›kmaz çal›flma-
lara bafllanaca¤›n› belirtti. Yaz›c›; 2010 y›l› sonu-
na kadar bütün kara s›n›r kap›lar›n›n yenilenme-

sinin bitirilece¤i iddias›n› da ortaya koydu. 

KAÇAK VARSA MÜDAHALE EDİLİR
Suriye'ye vizelerin kald›r›lmas›n›n ard›ndan,

çok say›da gümrüksüz mal›n geldi¤ine dair soru-
ya da yan›t veren Bakan Yaz›c›, bu konuda kendi-
sine bir bilgi ulaflmad›¤›n›, kiflilerin beraberinde
getirebilece¤i gümrüksüz mal miktar› ve ürün çe-
flidinin belli oldu¤unu, bunun d›fl›nda ki girifl ç›-
k›fllar›n kaçak anlam›na geldi¤ini, kaçak varsa da
müdahale edeceklerini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
STRATEJİK PLANI ONAYLADI

Yaz›c› bu aç›klamay› yaparken ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi 2010- 2014 Stratejik Plan›’nda
Kavakl›, Had›mköy ve Orhanl›’y› lojistik merkez
olarak belirledi. Planda, lojistik merkezler; Avru-
pa yakas›nda Silivri-Kavakl› hatt›nda sanayiye
hizmet edecek flekilde Kavakl›’da, sanayi alanlar›-
n›n yo¤unlaflt›¤› iki göl aras›nda Had›mköy-Am-
barl› Liman Bölgesi’nde, Anadolu yakas›nda ise
Pendik-Güzelyal› ile Tuzla-Orhanl›’da yer alacak. 

Denizde ise Ambarl› ve Pendik Limanlar› mev-
cut haliyle korunurken, Haydarpafla Liman›’n›n

dönüflümü öngörülüyor. fiehrin gelecekteki li-
man ihtiyac› da göz önünde bulundurularak Gü-
müflyaka-Çanta s›n›r›nda Tekirda¤- Marmara
Ere¤lisi s›n›r›ndaki limanlara entegre olacak ilave
bir liman düflünülüyor.

Planda bugünkü kentsel geliflim merkezlerine
ek olarak Avrupa yakas›nda Bak›rköy- Silivri
aks›, Anadolu yakas›nda ise Kartal, Ataflehir,
Kozyata¤› birinci derece merkezler, Avc›lar, Se-
limpafla, Çanta, Ümraniye, Maltepe, Pendik,
Tuzla, Orhanl›, fieyhli alt merkezler olarak be-
lirleniyor. Bu kapsamda Tuzla tersanelerinin
yo¤unlu¤u azalt›lacak, Pendik tersaneleri sadece
yat ve gezinti teknesi imal edecek. Plana göre ‹s-
tanbul’un ulafl›m sistemi gelifltirilirken  toplu ta-
fl›maya, bu kapsamda da rayl› sisteme ve deniz
ulafl›m›na a¤›rl›k verilecek. fiehrin içinden geçen
ulusal ve uluslararas› yük tafl›mac›l›¤›n›n denize
kayd›r›lmas›, karayolu-denizyolu-rayl› sistem ve
havayolunun entegre hale getirilmesi temel
amaç olarak ön plana ç›k›yor. Plana  göre Ha-
rem Otogar› da kald›r›larak,  Si-
livri, Selimpafla, Bahçeflehir,
Ar›c›lar, Kavac›k, Ataflehir ve
Kurtköy’de cep otogarlar›
yap›lacak.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Sat›fl
ve Pazarlama Müdürü Bahad›r Özba-
y›r 2009 y›l›n›n 9 ayl›k de¤erlendir-
mesini yapt›. Özbay›r 2009’un ilk

çeyre¤inin sektörün gördü¤ü en kötü çeyrek-
lerden birini oluflturdu¤una dikkat çekerek;
ikinci çeyrekte daralman›n h›z›n›n azalmas›na
ra¤men durmad›¤›n› dile getirdi. ÖTV indiri-
minin bile a¤›r ticari araç sektöründeki talebi
canland›rmad›¤›n› belirten Özbay›r ilk dokuz
aydaki 6 ton ve üzeri kamyon pazar›ndaki da-
ralman›n yüzde 48‘leri buldu¤unu ifade etti.
Bu sürede pazarda 11 bin 200 adet kamyon
sat›l›¤›n› belirten Bahad›r Özbay›r y›l›n son
çeyre¤inde önemli bir geliflme trendi bekleme-
diklerini belirtirken 6 ton ve üzerinde 15 bin
adetlik bir pazar beklentisi oldu¤unu ifade et-
ti. Özbay›r “ Bu da 2008 y›l›na göre yüzde
44’lük bir daralma anlam›na geliyor” dedi. 

Mercedes’in ilk 9 ayl›k performas›n› da
aç›klayan Özbay›r, Mercedes-Benz Türk’ün

2009 y›l›n›n ilk  9 ay›nda kamyonda yüksek
bir  sat›fl performans› göstererek beklentileri
aflt›¤›n› belirtti. Özbay›r flöyle konufltu: ”Mer-
cedes-Benz Türk kamyonda son 8 y›lda 7 ke-
re elde etti¤i pazar liderli¤ini 2009 y›l›nda da
sürdürerek bu y›lda pazar liderli¤ini devam et-
tirdi. Daralan pazarda pazar pay› 6 ton ve üze-
ri pazarda yüzde 33.6‘ya, 9 ton ve üzeri pazar-
da da yüzde 42.6 ile rekor seviyelere ç›kt›.
Segmentler itibariyle bak›ld›¤›nda ise Merce-
des-Benz Türk’ün çekicide yüzde 42, a¤›r in-
flaat kamyonlar›nda yüzde 66, 9-16 ton hafif
kamyonda yüzde 39, 18 ton 4x2’de yüzde 51
pazar pay› ile lider oldu¤unu görüyoruz. Di-
¤er segmentlerde de, 8x2’de yüzde 31, 6x2’de
yüzde 24 pazar pay› ile hedeflerin çok üzerin-
de bir performans gösterilmifltir.” 

RAKİPLERİN TOPLAMI KADAR
SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Özbay›r Mercedes-Benz Türk’ün kamyonda

eylül sonu itibariyle 3 bin 774 adet yurt içi sat›fl-
la 16 ton ve üzerindeki pazarda en yak›n dört
rakibinin sat›fllar›n›n toplam›na eflit bir sat›fl ger-
çeklefltirdi¤inin alt›n› çizerken krize ra¤men pa-
zara sürdükleri Atego 2124’ün sat›fl grafi¤inin
yüksek bir çizgide ilerledi¤ini söyledi. 

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK 
Müflteri ihtiyaçlar› do¤rultusunda ürün ge-

lifltirme çal›flmalar›na devam edildi¤ine dikkat
çeken Bahad›r Özbay›r kriz dönemindeki te-
mel stratejilerinin, rekabet gücünü ve müflteri
memnuniyetini muhafaza etme ve gelifltirme
yönündeki tüm faaliyetlerin kesintisiz sürdü-
rülmesi olarak aç›klad›. Özbay›r  “Bu ba¤lam-
da sektördeki en kuvvetli ve etkin bayi teflkila-
t›na sahibiz ve kriz süresince tüm bayilerimiz
faaliyetlerine kesintisiz devam etti. ‹stanbul
Kurtköy ve Malatya’da yeni bayilik yat›r›mlar›-
m›z h›zla devam ediyor ve 2010 y›l›nda faaliye-
te geçecek” dedi. 

“Antrepocuların
ÖLÜM FERMANI” 

5 Ekim tarihinde antrepolara geçici depo-
lama statüsünde eflya boflalt›lmas› uygula-
mas›na son verilmifl, tafl›nan eflyaya iliflkin
antrepo beyannamesi flart› getirilmiflti. Uy-

gulama de¤iflikli¤i yap›l›rken Halkal› Gümrü¤ü ya-
flanan sel felaketi nedeniyle
2010 y›l›n›n ocak ay›na kadar
kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›. 

Halkal› Gümrü¤ü’nün kap-
sam d›fl›nda b›rak›lmas› ‹stan-
bul’da depolama yapmak iste-
yenlerin istikametini buraya çe-
virdi. Bu durum da Erenköy
Gümrü¤ü’ne ba¤l› antrepolar›n
iflini b›çak gibi kesti. Erenköy
Gümrü¤ü’ne ba¤l› 54 antrepo
oldu¤unu vurgulayan Ulaflt›r-
ma Eski Bölge Müdürü Kemal Binerbay TIR’lar›n
Halkal›’ya yönelmesiyle bu antrepolar›n bofl kald›-
¤›na dikkat çekti. 

122 ANTREPO KAPANABİLİR
Binerbay 8 Ekim’de yürürlü¤e giren yeni

Gümrük Yönetmeli¤i’ndeki maddelere de de-
¤indi. Yeni yönetmelikte özellikle 2 maddenin
antrepocular için hayati önem tafl›d›¤›n› belir-
ten Binerbay bu maddelerde de¤ifliklik yap›l-
mazsa ‹stanbul’daki 211 antrepodan 122’sinin
kapanabilece¤ine dikkat çekti. 

3 BİN METREKARE ŞARTI 
Kemal Bineray yönetmelikte antrepolar›n asgari

büyüklü¤ünün 3 bin metrekare olmas› flart› getiril-
di¤ini ancak ‹stanbul’daki 211 antrepodan 122’si-
nin 3 bin metrekare ve alt›nda büyüklükte alanlar-
da kurulu oldu¤unu dile getirdi.  Yönetmelikte kü-
çük antrepolara yerlerini büyütmeleri için 1 y›l ta-
n›nd›¤›n› söyleyen Binerbay “1 y›l içinde bu yat›-
r›m yap›lamaz. ‹stanbul zaten büyük çapl› arazile-
rin olmad›¤› bir flehir” dedi. 

Binerbay yönetmelikte ödenmifl öz sermayenin
en az 1 trilyon lira olmas› flart› getirildi¤ini; bu flar-
t› da büyük firmalar d›fl›nda kimsenin yerine geti-
remeyece¤ini söyledi. Binerbay “Bu de¤ifliklik an-
trepolar›n ölüm ferman›d›r“ diye konufltu.

T
OBB Ulaflt›rma ve Lojistik Meclis
Baflkan› ve UND Yüksek ‹stiflare
Konseyi Baflkan› Çetin Nuho¤lu
Trabzon Ticaret Odas› ziyaretinde

yapt›¤› aç›klamada, bütün sektörlerin baflar›-
s›n›n güçlü lojistik destek ve ulaflt›rmadan
geçti¤ini söyledi. Sektörlerin baflar›s›nda lojis-
ti¤in önemine de¤inen Nuho¤lu, “Bizim sek-
tör olmaz ise ekmek Trabzon'da da¤›lmaz.
Trabzon'da avlanan bal›k ‹stanbul'da sat›fla
ç›kmaz. Biz olmazsak ihracat yap›labilir mi?
Maalesef ülkemizde bu sektörde maliyetler
çok yüksek. Bu yüksek maliyetler ihracatç› ve
tüketici taraf›ndan karfl›lanam›yor” dedi. 

Bütün dünya ülkelerinin ulaflt›rmay› özel
politika olarak de¤erlendirdi¤ini belirten Nu-
ho¤lu, ”Bir devletin en önem verdi¤i sektör
ulaflt›rmad›r. Almanya dünyan›n üçüncü bü-
yük ekonomisidir. Bu ülke için öncelikli befl
sektör telekomünikasyon, enerji, bankac›l›k,
madencilik, ulaflt›rma ve lojistiktir. Yani sana-
yinin temeli lojistiktedir. En önemli olan ifl
mal› zaman›nda getirip vermektir. AB'nin ba-
flar›s›n›n temeli budur” diye konufltu. 

Mevzuatlara göre, üçüncü ülkelerin ihraç
tafl›malar› yapt›r›lmamas› gerekti¤ine vurgu
yapan Çetin Nuho¤lu, flöyle konufltu: 

”Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Moldov-
ya, ‹ran gibi ülkelerin TIR filolar› Türkiye'nin
ihraç yükünü rahatl›kla tafl›yor. Ülkemizde ta-
fl›ma sektörüne 5 milyar dolar yat›r›p yapan ifl
adam›n›n elindeki filo ise yat›yor. Sadece Rus-
ya'ya tafl›ma hakk›m›z yüzde 40 oran›nda düfl-
müfl. Ulaflt›rma Bakanl›¤›, flehir içi, flehirlera-
ras› ve uluslar aras› tafl›maya acil olarak dü-
zenleme getirmelidir.” 

“İYİ NİYETLİ, HAKKIMIZ VE 
EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ”

Sekiz saatlik bir süreçte bir floförün 4 bin
kalori harcad›¤›n› belirten Çetin Nuho¤lu,
”Bizim sektörde çal›flanlar kötü, cahil, bilgisiz
alg›lan›yor. Bunu biz mi oluflturduk? ‹yi niye-
timiz ile hakk›m›zla ekme¤imizin pefline ç›k-
t›k. Ne zaman evimize dönece¤imiz belli de-
¤il” fleklinde dert yand›. 

Ulaflt›rma sektöründe tafl›mac›l›k yapan

araçlar›n yük kapasitelerini aflt›¤›n› belirten
Çetin Nuho¤lu, araçlar› ölçen kontrol kan-
tarlar›n›n görevlerini suistimal etti¤ini iddia
ederek “Çözüm ölçüm yapan kantarlar›n
özellefltirilmesidir. Sektör bu haks›zl›¤› özel-
lefltirme ile aflabilir” dedi. Kantar denetim ifli-
nin ihale edilmesi gerekti¤ini savunan Çetin
Nuho¤lu, meslek örgütlerinin içinde bulu-
ndu¤u bir yap› ile bu alanda yaflanan sorunla-
r›n giderilebilece¤ini bildirdi. 

Türkiye'de ulafl›m sektöründe karayolu
tafl›mac›l›¤›n›n yüzde  87 oldu¤unu belirten
Nuho¤lu,”Bu özel sektörün gücü ve yat›r›m-
lar› ile baflar›ld›” diye konufltu. Türkiye'de
tren yollar›n›n ihmal edilmifl oldu¤u konu-
sundaki söylemlere kat›lmad›¤›n› belirten
Çetin Nuho¤lu, “AB, 2001 y›l›nda demiryo-
lu için ay›rd›¤› bütçeyi 2007 y›l›nda kald›r-
d›. AB karayolu tafl›mac›l›¤›na inan›lmaz
destek veriyor” dedi. 

ADR Sertifikalı
İLK TÜRK 

Ayd›n Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 bin
metrekarelik bir alanda silobas, akaryak›t
tankeri ve damper treyler üreten Ok Kar-
defller tehlikeli madde tafl›mac›l›¤›na yöne-

lik projelerine bir yenisini daha ekledi ve ADR Ser-
tifikas› ald›. Ok Kardefller Sat›fl ve Pazarlama Müdü-
rü Bar›fl Çenesiz 8 ay süren zorlu bir süreçten sonra
ald›klar› sertifikay› anlatt›. Çenesiz, Ok Kardefller’in
bünyesinde hiçbir yabanc› flirket olmadan ADR Ser-
tifikas› alan ilk Türk flirketi oldu¤una dikkat çekti. 

TÜRKİYE’DE SADECE 4 FİRMADA VAR 
A¤›rl›kl› olarak akaryak›t ve kimyevi madde ta-

fl›mac›l›¤›na yönelik üretim yapt›klar›n› belirten
Çenesiz Türkiye’de sadece  4 firman›n sahip oldu-
¤u ADR Sertifikas›n› Otokar’›n Fruehauf, T›rsan’›n
da Kassbohrer üzerinden ald›¤›n› hat›rlat›rlat›rken
“Biz TÜV’e baflvurduk sadece Ok Kardefller olarak
ald›k” dedi. Sertifika alma sürecinin 8 ay sürdü¤ü-
ne dikkat çeken Çenesiz “Bu sadece sertifika alma
süreci. Bu sertifikay› alabilmeniz için bu tankerleri
üretiyor olman›z laz›m,  alüminyum sac’› kullanm›fl
olman›z laz›m, kaynak teknolojisini bilmeniz laz›m.
Yani süreç hayli zor ve uzun. Sadece sertifika almak
bile 1 y›l› buluyor“ fleklinde konufltu. 

ADR’NİN ERTELENMESİNİN ETKİLERİ 
Çenesiz ADR Yönetmeli¤i’nin bir y›l daha erte-

lenmesinin hem kendilerini hem de müflterilerini
etkiledi¤ini ifade etti. Bar›fl Çenesiz “Yurtd›fl›na ça-
l›flan firmalar›n T9 dedikleri ADR’ye ihtiyaçlar›
var. Türkiye’de T9’u veren bir kurum olmad›¤›
için hep yurtd›fl›ndan sa¤lan›yor ve al›rken yurtd›-
fl›ndan adres verilmesi gerekiyor. Türkiye konvan-
siyona taraf olsayd›  T9’u çok rahat verebilirdik. fiu
anda Türkiye’de bütün gövde için ADR sertifikas›
veriliyor” diye konufltu.

KROM TANKERE YOĞUNLAŞTIK
Çenesiz Ok Kardefller’in projelerinden de

söz etti. Krom a¤›rl›kl› çal›flt›klar›n› anlatan
Çenesiz, “Bütün ADR”li tanker üretiminin de-
vam etti¤ini 1 ay içinde imalattan ç›kaca¤›n›
dile getirdi. Bu ürünün hem ihraç edilece¤ini,
hem de iç pazara verilece¤ini belirten Çenesiz
bu tankerin baflta Almanya olmak üzere çeflitli
ülkelere sat›ld›¤›n› söyledi. 

Nuho¤lu: Lojistik çok önemli
Trabzon Ticaret Odasını ziyaret eden TOBB Ulaştırma ve
Lojistik Meclis Başkanı ve UND Yüksek İstişare Konseyi

Başkanı Çetin Nuhoğlu lojistiğin bütün sektörlerin
başarısı için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. 

İSTANBUL’UN İKİ YAKASINA 

Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, TÜSİAD tarafından dü-
zenlenen ”Gümrük Kanunu Sonrası Düzenlemeler, Beyan Esası ve Piyasa Gö-
zetim ve denetim Uygulamaları” konulu seminerine katıldı. Bakan Yazıcı bura-

da yaptığı konuşmada İstanbullu taşımacıların beklediği haberi verdi. Yazıcı 
İstanbul’un iki yakasında büyük lojistik merkezler oluşturulacağını söyledi. 

‹K‹ LOJ‹ST‹K MERKEZ

PROF. DR MEHMET TANYAfi

Çetin NUHO⁄LU

Okan Üniversitesi Uluslar
aras› Lojistik Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Meh-
met Tanyafl Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan
düzenlenen 10. Ulaflt›rma fiuras›’n›n an-
cak al›nan kararlar uygulamaya al›n›rsa
bir anlam› olaca¤›n› belirtti.   fiuran›n 10
y›lda bir düzenlenmesi mecburiyeti oldu-
¤u için düzenledi¤ini söyleyen Tanyafl
“fiura düzenlenmesi do¤rudur, farkl› gö-
rüfllerin dile getirilmesi do¤rudur ama,
al›nan kararlar lojistik master plana yan-
s›rsa anlam tafl›r” dedi. 

“fiimdi haz›rlanan bildirgenin hayata
geçirilip geçirilmeyece¤ine bakaca¤›z”
diyen Tanyafl lojistik ana plan›n›n ve ana
ulaflt›rma koridorlar›n›n resmen ilan edil-
mesini istedi. Tanyafl flöyle konufltu: “Her
fleyden önce sanayi envanterinin ç›kmas›
gerekir ki lojistikçi kendini ona göre plan-
las›n. Bekleyen 2 önemli yasam›z var, biri
PTT’nin özelleflmesi di¤eri TCDD yasas›-
d›r. TCDD yasas› 2 y›ld›r komisyonda bek-
lemektedir. Bu yasalar bir an önce ç›kar›l-
mal› ki, bunlar belli olsun ki lojistikçi de
ona göre tav›r als›n. Türkiye’de bir tane
bile olmayan kurulmas› için çabalad›¤›-
m›z lojistik köylerin çerçeve yönetmeli¤i-
nin bir an önce belirlenmesi gerekir.” 

“fiura kararlar›
uygulan›rsa 
ifle yarar” 

Devlet Bakan›
Hayati YAZICI

Kemal Binerbay
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Kap›kule’de TIR
yo¤unlu¤unun nedeni

Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda yine TIR yo¤unlu¤u
yafland› ama bu kez yo¤unlu¤un nedeni farkl›yd›. 

TIR park›n› yenileyen Avrupa ülkeleri, modeli
eskiyen TIR’lar› üçüncü dünya ülkelerine
gönderiyor. Türkiye üzerinden Irak, ‹ran ve Suriye
gibi ülkelere gönderilen TIR’lar Kap›kule S›n›r
Kap›s›’ndan geçifl yap›yor. 

Temmuz ay›ndan bu yana 4 bin 5 yüz TIR’›n
geçifl yapt›¤› Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda son
günlerde TIR yo¤unlu¤u yaflan›yor. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n özel izni ile geçifl yapan 4 bin 500
TIR, Zoll plaka olarak bilinen geçici plakalarla
Kap›kule S›n›r Kap›s›’ndan ç›k›fl yap›yor. 

Baz› araçlar›n ifllemlerinde s›k›nt› yaflayan
firmalar evrak ifllemlerinde geç kal›nca Kap›kule
S›n›r Kap›s›’nda TIR kuyruklar›na neden oluyor.
Aral›k ay› sonuna kadar geçiflleri devam edecek
Zoll plakal› eski model TIR’lar geliflmekte olan
Irak ve Suriye gibi ülkelerde çal›flacak. 

Son günlerde Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda yaflanan
t›kan›kl›¤›n nedeninin transit geçifl hakk›na sahip
araçlar oldu¤unu dikkat çeken yetkililer, yaflanan
yo¤unlu¤un Aral›k ay› sonu itibariyle bitece¤ini
söylüyor. Temmuz ay›nda 528, A¤ustos ay›nda
503, Eylül ay›nda 150 ve Ekim ay›n›n yirmisine
kadar 2 binin üzerinde TIR’›n transit olarak geçifl
yapt›¤› Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda ifl yo¤unlu¤u
yüzde 15-20 oran›nda artt›. 

Baz› TIR’lar›n evrak ifllemleri için bir hafta
kadar bekledi¤ini hat›rlatan yetkililer, her türlü
evrak ifllemi Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nda olan
TIR’lar›n Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda geçici bir
s›k›nt› yaratt›¤›n› dile getirdi. 

H
atay’›n Reyhanl› ilçesi Ticaret ve Sa-
nayi Odas› Baflkan› Nihat K›l›ç yap-
t›¤› aç›klamada, Reyhanl›’n›n Suri-
ye ile yap›lan vizesiz geçifllerden ge-

rekti¤i gibi yararlanamad›¤›n› söyledi. Antak-
ya, ‹skenderun, Mersin bu uygulamadan en
büyük pay› alan bölgeler oldu” diyen K›l›ç Su-
riye’den gelenlerin Türk  vatandafllar›n›n ç›-
k›fllar›na oranla daha çok oldu¤una dikkat
çekti. Suriye’lilerin gelirken hediyelik eflya ge-
tirdiklerini veya ticaret
amac›yla geldiklerini, Tür-
kiye’de ürünlerini daha iyi
satma imkan›na kavufltuk-
lar›n› anlatan TSO baflkan›
Nihat K›l›ç, “Bizden batta-
niye, tencere, çaydanl›k ve
çeflitli çelik eflyalar›, yatak
örtüleri  al›yorlar. Suri-
ye’den ise a¤r›l›kl› olarak ifl-
lenmifl kumafl getiriyorlar. Suriye’liler ço¤u
Çin mal› olan ürünlerini daha iyi ve ucuza sa-
t›yorlar. Burada s›k›nt› çeken de kendi esnaf›-
m›z. En çok  kazananlar da Reyhanl› d›fl›nda-
ki esnaf oluyor ”diye konufltu. 

REYHANLI’YA YATIRIM fiART 
TSO Baflkan› Nihat K›l›ç, Suriye’den gelen-

lerin solu¤u Antakya, ‹skenderun, Mersin’de
ald›klar›n› gelenlerin Reyhanl›’da kalmalar›
için yeni yat›r›mlar yap›lmas› gerekti¤ini söyle-
di. “Onlar için daha farkl› ilgi odaklar› belir-

lenmeli ve ilçemizdeki lokanta, konaklama te-
sisleri gibi eksiklikler giderilmeli” diyen K›l›ç,
“Bilinçli bir flekilde hareket ederek Reyhanl›’ya
yat›r›m yap›lmal› ve Reyhanl› ad› markalaflma-
l›. Bunun için belediye,  tüm oda ve dernekler
ifl adamlar›na görev düflmektedir” dedi. 

REYHANLI ÇEK‹M 
MERKEZ‹ OLMALI

K›l›ç, Reyhanl›’n›n Suriye s›n›r›na yak›n ol-
mas› nedeniyle, turistleri ilçeye
çekmek amac›yla yap›lmas› gere-
ken çal›flmalar› bafllatacaklar›n›
belirtti.   Uygun  yerlere reklam
panolar› koyularak el ilanlar› ve
broflürler da¤›t›lmas› gerekti¤ini
söyleyen K›l›ç, esnaf›n “Az kazan
sürümden kazan” prensibini uygu-
lamalar›n›n sa¤lanmas›n›n flart ol-
du¤unu ifade etti. 

MARKALAfiMAK LAZIM 
Reyhanl›’n›n tuzda tavu¤unun herkesçe bilin-

di¤ini hat›rlatan K›l›ç, bunun  yan›nda bölgeye
has  tuzlu yo¤urt, çökelek, peynir, el ifllemeleri,
biberden yap›lan salça gibi çeflitli ürünlerin mar-
kalaflmas›n›n sa¤lanmas› gerekti¤ini dile getirdi.
K›l›ç “Bunun içinde bir çal›flma yap›lmal›, mar-
kalaflmaya gidilmelidir. Amaç, s›n›rda bulunan
bir ilçe olarak gelirden ve turizm aç›s›ndan iyi
bir pay almakt›r. ‹lçe ekonomisine katk› sa¤la-
mak olmal›. T›pk› Antakya’n›n künefesi ve ka-

bak tatl›s› gibi ” diye konufltu.   

ESNAFTA SIKINTILI
Reyhanl›’da uzun zamand›r esnaf olarak çal›-

flan Mehmet Dilim’de Reyhanl›’da de¤iflim ya-
p›lmas› gerekti¤ine inand›¤›n› söyledi. Mehmet
Dilim, “Suriye’den gelenlerin yüzde 90’› baflka
flehirlere gidiyor. Suriye’lileri ilçemize çekmek ve
iyi bir  pazar oluflmas›n› sa¤lamak amac›yla sü-

rümden kazanmak için kaliteli ama ucuz satma-
l›y›z. Çeflit bulundurmal›y›z. Güler yüzlü olmal›-
y›z” dedi. Suriye’lilerin daha çok battaniye, ki-
lim, soba, hal›fleks gibi ürünlere ra¤bet etti¤ini
söyleyen Dilim, ancak Suriye gümrü¤ünde ürün-
lerden vergi al›nd›¤› için talepte düflüfl oldu¤unu
belirterek bu soruna çözüm bulunmas›n› istedi.
Dilim, Suriye’lilerin Antakya’y› tercih etmeleri-
nin nedeni olarak da çeflit çoklu¤unu gösterdi. 

“Reyhanl› V‹ZES‹Z geçiflten
yararlanam›yor”Suriye’ye vizesiz geçifllerden gerekti¤i 

gibi yararlan›lamad›¤›n› söyleyen Rey-
hanl› Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›
Nihat K›l›ç, “Tedbirimizi almal›y›z” dedi.

H
opa Gümrükler Baflmüdürlü¤ü’ne
ba¤l› ekiplerin 24 saat denetimleri-
ni sürdürdü¤ü Sarp S›n›r Kap›s›’nda

ak›l almaz kaçakç›l›k örnekleri yaflanmaya
baflland›. Türkiye’nin en önemli s›n›r kap›-
lar›ndan biri olan Sarp S›n›r Kap›s›’nda Ho-
pa Gümrükler Baflmüdürlü¤üne ba¤l› Ka-
çakç›l›k ‹stihbarat ve Narkotik Gümrük
Müdürlü¤ü, Sarp Gümrük Muhafaza Mü-
dürlü¤ü ve Sarp Gümrük Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› ekipler, s›n›r kap›s›nda 24 saat esas›na
dayal› kontrol ve denetimlerini sürdürerek
kaçakç›lar›n korkulu rüyas› oluyor. Sarp S›-
n›r Kap›s›’nda yer yer ortaya ç›kart›lan ka-
çakç›l›k yöntemleri, “ Pes” dedirtiyor. Ka-
çakç›lar gümrük personelini bile flafl›rtmay›
baflaran yöntemlerle ortaya ç›k›yor. 

Yap›lan kontrol ve denetimlerde Türki-
ye’den yurt d›fl›na ç›kart›lmaya çal›fl›lan ih-
raç mal› 5.216 kilo bijuteri ve 4 bin 610
adet oto filtresinde beyan eksikli¤i tespit
edildi. fiah›slar hakk›nda yasal ifllem yap›l›r-
ken;  piyasa de¤eri 35 bin lira olan 8 bin
918 adet beyan fazlas› parfümeri, piyasa de-
¤eri 8 bin 320 lira tutan 85 adet kamera ve
kamera ekipmanlar› da kontrollerde ele ge-
çirildi. 

YURT DIfiINA BEYANSIZ ‹LAÇ
Sarp S›n›r Kap›s›’nda yap›lan kontrol-

lerde beyan fazlas› olarak toplam  de¤eri
188 bin lira olan 3 bin 565 adet insan ve
hayvan sa¤l›¤›nda kullan›lan ilaç ele geçi-
rilerek, eflyalar› tafl›yanlar hakk›nda yasal
ifllemler yap›ld›.

Ak›l almaz yöntemle mazot kaçakç›l›¤›
Sarp S›n›r Kap›s›’ndan Türkiye’ye girifl

yapan Türk plakal› bir kamyonette ise güm-
rükçüleri bile flafl›rtan bir yöntemle gerçek-

leflen akaryak›t kaçakç›l›¤› ortaya ç›kart›ld›.
Kamyonetin kasa k›sm›ndan flüphelenen
Sarp Gümrük Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ekipler
araçta yapt›klar› kontrollerde arac›n kasa
k›sm›n›n alt›na boydan boya yap›lm›fl ve
içinde 550 litrelik depo  bulunan özel bir
bölüm oldu¤unu ortaya ç›kard›. Yap›lan ça-
l›flmalar sonras› araç kasa taban›na mazotun
konuldu¤u ve boflalt›ld›¤› yerleri de tespit
eden ekipler beyans›z olarak yap›lan akar-
yak›t kaçakç›l›¤› hakk›nda Hopa Cumhuri-
yet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

‹NSAN VÜCUDUNDA ET VE 
S‹GARA KAÇAKÇILI⁄I

Sarp S›n›r Kap›s›’nda yine Gürcistan’dan
Türkiye’ye geçifl yapan bir Gürcü kad›n›n
hararetlerinden ve vücudundaki flifllikten
flüphelenen memurlar, bayan memur kana-
l› ile yapt›klar› kontrolde bayan›n vücuduna
sar›l› olarak et ve kaçak sigara ele geçirdi.

“KONTROLLER
DEVAM EDECEK”

Hopa Gümrükler Baflmüdürü Hilmi
Türko¤lu Sarp S›n›r Kap›s›’n›n önemini bil-

diklerini ve 24 saat esas›na dayal› kontrolle-
rine devam ettiklerini ifade ederek “Elimiz-
deki tüm teknik ve fiziki donan›m›zla kap›-
da girifl ve ç›k›fllar› kontrol ediyoruz. Tabi
yap›lan bu kontrollerimizde baz› art niyetli
kiflilerin beyan etmeden yurtd›fl›na ak›l al-
maz yöntemlerle mal ç›kartmalar›na tan›k
oluyoruz ve bunlar hakk›nda adli ve idari
cezai uygulamalar› yap›yoruz. Tabi yurt d›-
fl›ndan da ülkemize faturas›z ve kaçak yol-
larla çeflitli mallar› sokmaya çal›flanlara kar-
fl› da kontrollerimize ara vermeden devam
ediyoruz. Özellikle akaryak›t kaçakç›lar›n›n
akla hayale gelmez yöntemlerle yapmaya
çal›flt›klar› kaçakç›l›¤a karfl› ekiplerimiz her
türlü kontrolleri yapmay› s›klaflt›rm›flt›r.
Bizler Gümrük personeli olarak ülkemiz
ekonomisinin can simidi olan ‹thalat ve ih-
racat ifllemlerinde en seri flekilde hizmet
vermeye devam ediyoruz. Kap›m›zda yap›-
lan modernizasyon sonras› ülkemizin göz-
bebe¤i olan Sarp S›n›r Kap›m›z›n iki komflu
kent ve iki dost ülke aç›s›ndan bar›fl ve dost-
luk kap›s› olmas› sürecinde Hopa halk›n›n
ve Hopa ifl dünyas›n›n gösterdi¤i duyarl›l›k
için teflekkür ediyoruz” dedi.

Ak›llara durgunluk veren

S›n›r kap›lar›nda da domuz gribi alarm›
verildi. Suudi Arabistan’da iki kiflinin do-
muz gribinden ölümü üzerine Cilvegözü
S›n›r Kap›s›’nda al›nan önlemler artt›. 

Suudi Arabistan’da iki ö¤rencinin do-
muz gribi nedeniyle ölümünün ard›ndan
özellikle Ortado¤u ile Avrupa aras›nda ge-
çifl noktas› olan Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda
önlemler artt›r›ld›. Cilvegözü S›n›r Kap›-
s›’ndan yurda girifl yapmak üzere gelen
yolcular, s›n›r kap›s›ndaki gümrük muhafa-
za kontrol noktas›ndan önce atefl ölçer
aletlerle kontrol ediliyor. Yüksek atefli
olanlar ise karantinaya al›n›yor.

Yetkililer, flu ana kadar her hangi bir do-
muz gribi vakas›na rastlan›lmad›¤›n› belir-
terek, kontrollerin devam etti¤ini, sa¤l›k
grup baflkanl›¤› ekiplerinin 24 saat esas›na
göre çal›flmalar›n› sürdürdüklerini, ilk
etapta 6 tane olan atefl ölçer aleti say›s›n›n
9’a ç›kar›ld›¤›n› belirtti. Yap›lan kontrolde
atefli 38 derece ve üzerinde olanlar›n ka-
rantinaya al›nd›¤›, kan örne¤i al›narak has-
taneye gönderildi¤i de belirtildi. Ayr›ca
yolculara domuz gribi ile ilgili bilgi sahibi
olmalar› aç›s›ndan broflür veriliyor.

Domuz gribine
s›n›rda s›k› önlem

A¤r› Kaçakç›l›k, ‹stihbarat ve Muhafaza Müdürlü¤ü
ekipleri uyuflturucu tacirlerine göz açt›rm›yor. Ekipler
Gürbulak S›n›r Kap›s›'nda bir TIR’da 220 halinde 113
kilogram eroin ele geçirdi.

‹ran'dan Hollanda'ya gitmek üzere Gürbulak S›n›r
Kap›s›'ndan yurda giren 31 FA 673 plakal› TIR'da,
gümrük ifllemleri yap›ld›¤› s›rada Kaçakç›l›k, ‹stihbarat
ve Muhafaza Baflmüdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan arama
yap›ld›. Araç ve konteyn›r tarama cihaz›yla yap›lan
aramada detektör köpe¤i fiafla'n›n da yard›m›yla TIR'da
113 kilo eroin yakaland›. Arac›n yasal yükü olan bin 710
karton Hurma kutular›n içerisinde zulalanm›fl halde 220
paket eroinle ilgili olarak TIR sürücüsü Z.S. göz alt›na
al›nd›. Di¤er taraftan A¤r›'n›n Do¤ubayaz›t ilçesi
Gürbulak S›n›r Kap›s›'nda bir yolcu otobüsünde seyahat
eden ‹ran uyruklu bir yolcunun üzerinde 25 milyon lira
de¤erinde 1.5 kilogram saf eroin ele geçirildi.  

A¤r›'da uyuflturucu
OPERASYONU 

KAÇAKÇILIK YÖNTEMLER‹

Hilmi TÜRKO⁄LU

Nihat KILIÇ

Mine  
KAYA

D
ijital takograf kullan›m› 2010 y›l›nda zorunlu
olacak. Hemen her konuda oldu¤u gibi bu
konuda da yavafl›z. 2010 y›l›n›n haziran

ay›nda Türkiye plakal› araçlar›n da  kullanmas› zo-
runlu olacak. Önümüzde sadece 9 ay kalmas›na
hiçbir giriflim yap›lmad›. Dijital takograf ADR gibi
ertelenmeyecek, bu ihtimal neredeyse s›f›r. Bu yüz-
den kalan 9 ay verimli kullan›l›p teknik ve yasal alt
yap› bir an önce oluflturulmal›d›r. 

Bu sistem yurt d›fl›nda 2006 y›l›ndan bu yana kul-
lan›l›yor. Ama Türkiye’de dijital takograf konusun-
da hiçbir yasal alt yap› oluflturulmad›. Örne¤in sis-
temin içinde “Ak›ll› Kartlar “ var. Bu ak›ll› kartlar için
hem Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nde hem de ba-
kanl›kta yaz›l›mlar oluflturulmal›. Tabi-
i firmalarda da oluflturulmal› çünkü her sürücünün
kendine özel bir kart› olacak. Ak›ll› kart› kulland›¤›n-
da polis kontrollerinde arac›nda da sürücünün de
bütün bilgileri dökülecek. Bunun için yaz›l›mlar ve
e¤itimler gerekli ama flimdilik bu konuda tek bir
hareket bile yok. Ama yeni araçlar art›k trafikte diji-
tal takograf ile seyredecek. Takograf bozulsa trafik
kazas› olsa bile eski takograf tak›lamayacak ve diji-
tal takograf kullan›lacak. 

Avrupa Birli¤i ülkelerinde 4 y›ld›r sorunsuz bir fle-
kilde iflleyen sistem Türkiye’de bürokratik yavafll›k
nedeniyle bir türlü hayata geçirilemiyor. UND bu
iflin içinde. Ancak konunun kamu taraf›nda yafla-
nan bir sorun tüm yap›lmas› gerekenleri geciktiri-
yor.Henüz bir Ulusal Otorite belirlenmedi, Ulusal
Otorite oluflturulmadan da yap›lacak ifllerin koordi-
nasyonu, teknik, sosyal mevzuat ve denetime yö-
nelik mevzuata iliflkin her türlü çal›flma bekliyor..
Konu hem Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n› hem de Sanayi
Bakanl›¤›’n› ilgilendiriyor. Baz› ülkelerde Ulusal
Otorite Ulaflt›rma Bakanl›¤› iken, baz› ülkelerde Sa-
nayi Bakanl›¤›. Bize bu iflin sorumlusu olup bakan-
l›klar aras›nda koordinasyon sa¤layacak bir kurum
gerekiyor. Ulusal otorite belirlenmeli ve Rusya hat-
ta Ukrayna’n›n bile tamamlad›¤› bu çal›flma Türki-
ye’de de daha fazla geç kal›nmadan yap›lmal›d›r.  

Burada önemli olan bir konu da firma ve sürücü-
lerin e¤itilmesi. Biz UND olarak bu konuda hareke-
te geçtik ve geçen ay iki uzman arkadafl›m›z IRU
e¤itimine kat›larak e¤itmenlik yetkisi ald›. UND E¤i-
tim Merkezi de akredite oldu. Yani k›sacas› biz UND
olarak bu konuya haz›rl›kl›y›z ve Dijital Takograf ile
ilgili e¤itim verme konusunda akredite edildik.
Ama mevzuat bofllu¤u elimizi kolumuz ba¤l›yor.
Acele etmezsek sektör çok ciddi s›k›nt›lara girecek. 

Dijital takografa 
haz›r olmal›y›z
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M
ersin Lojistik Köyü projesinin bafl-
lang›c› 2 y›l önce Mersin’de bafllat›-
lan bölgesel geliflim program› çer-
çevesinde lojistik sektörünün he-

def sektör olarak seçilmesidir. Bu çal›flma için
Mersin’de bulunan resmi ve özel kurulufllar-
dan kiflilerin kat›l›m› ile bir lojistik platform
oluflturulmufltur ve hala görev yapmaktad›r.
Lojistik platform yapt›¤› ön çal›flmalardan
sonra lojisti¤in Mersin ilinde geliflmesi ve
bölge ekonomisine de¤er katmas› için bir Lo-
jistik Master plan haz›rlanmas›na karar ver-
mifltir. Benim önderli¤imde, Mersin’de yerle-
flik Maestro Dan›flmanl›k’tan Say›n Ferudun
Gündüz ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Üniversi-
tesinden Doç. Dr. Murat Çelik ve kalabal›k bir
destekleme grubu eflli¤inde, 9 ayda haz›rla-
nan master plan taraflarca onaylanm›fl ve uy-
gulama karar› verilmifltir. 

Bu karar çerçevesinde proje koordinasyon
görevi bana verilmifltir. Yer seçimini takiben
planlamalar bafllam›fl, araziye demiryolu ve
otoban ba¤lant›s› için çal›flmalar yap›lm›fl ve
kurulacak olan lojistik köyün bir ‹htisas Lojistik
Organize Sanayi Bölgesi yap›s›nda kurulmas›
üzere çal›flmalar bafllanm›flt›r. Lojistik köy Mer-
sin’de flehrin do¤u taraf›nda Tarsus-Mersin
ana yolu ile çevre yolu aras›ndaki arazide kuru-
lacakt›r. Yer seçimi ve s›n›rlar› belirlenmifltir.  

‹lk planda 45-50 adet depo inflaat› planlan-
maktad›r. Her biri yaklafl›k 20 bin metrekare
olacak parsellerin sat›fl›na bafllanm›flt›r. Bu
parseller üzerine minimum 5 bin, maksimum
10 bin metrekarelik ça¤dafl depolar infla edile-
cektir. ‹leride toplam depolama alan›n›n 1
milyon metrekareye kadar ulaflmas› planlan-
maktad›r. Lojistik köyde demiryolu aktarma is-
tasyonlar›, konteyner park alanlar›, TIR ve kam-
yon park alanlar› ile her türlü sosyal tesis bulu-
nacakt›r. Çal›flanlar›n ve sürücülerin flehir mer-
kezine inmeden ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
planlanmaktad›r.

Arazi, kiflilere sat›lacak ve sat›n alanlar bu
projenin orta¤› olacaklard›r. Firmalar kendi de-
polar›n› onaylanacak projeye uygun olarak
kendileri yapt›racaklard›r. Depolar tek kat mi-
nimum 13 metre yükseklikte ve rampal› ola-
cakt›r. Depolar›n arka taraflar›na demiryolu
hatt› çekilecek ve ön taraflar›ndan da kara nak-
liyesi için yükleme yap›lacak rampalar yerleflti-
rilecektir. Projenin ilk bölümünün 24 ay sonra
bitmesi planlanmaktad›r. 

1.Bölüm için bin 800 dönümlük arazi kulla-
n›lacak, geriye kalan bölümü için 3 bin dö-
nümlük bir arazi, imar plan›nda rezerv olarak
ayr›lacakt›r. Yap›lar çelik konstrüksiyon veya
betonarme olacakt›r. Çat›lar ve yan duvarlar
izoleli kaplama malzemeleriyle infla edilecek-
tir.  Yeni depolama inflaat teknikleri kullan›la-
cakt›r.

Proje için ön taslak çal›flmas› devam etmek-
tedir. Parsel yerleflimi bittikten sonra internet-
te web siteleri ve bas›l› olarak broflürler haz›r-
lanacakt›r. Projenin amac› yerel kalk›nmaya
destek olmak olarak belirlendi¤i için ilk planda
Mersin’de yerleflik firmalara sat›fl yap›lmakta-
d›r. Kas›m ay› içinde Mersin’e komflu illerde ve
daha sonra ulusal çerçevede sat›fl bafllayacak-
t›r. Kalan bölümlerin de uluslar aras› lojistik ve-
ya üretici firmalara sat›lmas› planlanmaktad›r.

Proje kar amac› gütmeyen bir OSB çal›flmas›-
d›r. Maliyetler henüz kesin olarak ç›kmam›flt›r.
Arsa bedelleri 48 ay vadeli olarak alt yap›s› bit-
mifl elektrik, su do¤algaz› ba¤lanm›fl yollar› ta-
mamlanm›fl olarak teslim edilecektir. fiu anda
ön talep mektuplar› al›nmakta olup, demiryo-
lu, otoyol ba¤lant›s›, su elektrik alt yap›s› gibi
gerekli teknik çal›flmalar yap›lmaktad›r. 

Mersin ‹htisas lojistik Organize Serbest Böl-
gesi ülkemizde ortaya ç›kart›lm›fl ilk projedir
ve örnek olacakt›r.

Mersin Lojistik
Köyü bafllad›

Atilla 
YILDIZTEK‹N
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A
vrupa lideri Iveco, hafif vas›ta ürün
gam›nda Ar-Ge çal›flmalar›ndan el-
de etti¤i sonuçlar ile müflterilerine
teknoloji harikas› bir araç sunuyor.

Hem ekonomik hem de ekolojik olarak
tasarlanan yeni Ecodaily, Türk müflterilerin
be¤enisine sunuldu.

Iveco Araç Yönetim Kurulu Üyesi Ma-
urizio Manera yeni Daily’nin Euro 4’ün,
Euro 5’in üzerinde emisyon normlar›n›
karfl›layan motorlar› ile en çevreci mo-
dellerden biri oldu¤unu ve bundan dola-
y› kendisine “Ecodaily”denildi¤ini ifade
etti.  Manera, “ Ecodaily ile daha genifl
ve daha da ekonomik bir dizel motor ga-
m›na sahibiz. Iveco daha öncede üretti¤i
do¤algaz ve elektrik ile çal›flan Daily
modelleri ile çevrecilik alan›nda öncülük
yap›yordu. Ecodaily lansman› ile sadece
yeni motor de¤il ayn› zamanda yeni ver-
siyonlarda sunuyoruz” diye konufltu.

Iveco Hafif ve Orta Kamyon Ürün
Müdürü Süha Y›lmaz’da konuflmas›nda
“Ocak 2009’dan itibaren Euro 4 zo-
runlu oldu. Bu çerçevede ekonomik ve
ekolojik bir ürün olan yeni Ecodaily’yi
piyasaya sunduk. Do¤al gaz ile çal›flan
Iveco Daily ‹ngiltere’de düzenlenen bir
yar›flmada en düflük emisyon üreterek
2009 y›l›n›n en çevreci arac› seçildi” de-
di.

Iveco Marka ve Ürün Müdürü Tansu
Giz ise  lansmanda kullan›lan arac›n ye-

flil oldu¤una dikkat çekerek arac›n rengi
için bin 500 lira fazla para ödendi¤ini,
arac›n an›nda sat›ld›¤›n› da söyledi.Tür-
kiye’de do¤algaz kullan›m› yada elek-
trikli araç kullan›m›yla ilgili bir vergi tefl-
vikinin ve alt yap›s›n›n olmad›¤›n› söyle-
yen Giz, do¤algazl› araçlar›n kullan›m›-
n›n son derece sa¤l›kl› oldu¤unu da söz-
lerine ekledi.

EURO 4 STANDARDINDAK‹ 
YEN‹ ECODAILY

Yeni Ecodaily’de 2.3 litre motorlar se-
risinde Euro 4 standartlar›n› karfl›layan
mevcut  116 HP ve 136 HP motorlara
ilave olarak, 106 HP 270 nm torklu ve
126 HP 290 nm motor torklu 2 yeni
motor devreye giriyor. 3.0 litre 146 HP
ve 176 HP motorlar da EGR teknolojisi
ile Euro 4 emisyonuna uyumlu ayn› za-
manda EEV (Environmentally Friendly
Enhanced Vehicle) çevre standartlar›n›
karfl›layan bir yeni motor seçene¤i; 170
hp motor da devreye giriyor. EEV stan-
dartlar›, Euro 5’in daha ilerisinde daha
kat› daha da çevreci standartlar. Bu da
Iveco’nun hem ne kadar ileri teknoloji
motorlara sahip oldu¤unun hem de çev-
re konusunda ne kadar duyarl› oldu¤u-
nun bir göstergesi olurken, motorlar çift
turbolu, EGR’li ve DPF filtresine sahip

Daily sa¤laml›¤› ve verimlili¤inin yan›
s›ra, tafl›mac›lar›n her türlü spesifik ihti-
yac›n›, de¤iflik ürün çeflitleriyle (van, fla-
si, çift kabin), azami yüklü a¤›rl›¤› 3.5
tondan 6,5 tona kadar, van kapasitesi
8.3 m3 ten 17.2 m3’e kadar, çeflitli mo-
tor güçleri, farkl› aks mesafesi ve aks
oranlar›yla karfl›l›yor.

KONFORLU GÜVEN‹L‹R 
VE AKILLI 

Ön gö¤üste gri renk, ortaya do¤ru gü-
müfl gri renk, koyu gri koltuklar ve tavan-
da kullan›lan aç›k gri Ecodaily’ye rahatlat›-
c› bir atmosfer veriyor. Sürücü için ayarla-
nabilir koltuk, çift kiflilik yolcu koltu¤u
yolculu¤u konforlu ve rahat k›l›yor.

Daily ekolojik bir araç oldu¤u kadar ay-
n› zamanda güvenli bir araç. ESP fren siste-
mi, arac›n güvenli bir biçimde durmas›n›
sa¤layan ABS, yolda kaymas›n› engelleyen
ASR, acil durumda fren kuvvetini maksi-

mum k›lan HBA ve arac›n yokufl yukar›
kalk›fllarda kaymas›n› engelleyen Hill Hol-
der sistemlerinden oluflmaktad›r. Di¤er bir
özellik olan LAC ise arac›n içindeki yük ve
a¤›rl›k merkezinde meydana gelen de¤iflik-
likleri saptayarak ABS, TCS ve ESP‘yi kul-
lanarak arac›n emniyetini sa¤lar. Bu flekilde
LAC fren etkisini maksimum k›lar. Böylece
arac›n devrilme riskini düflürür, sürüfl em-
niyeti sa¤lar ayn› zamanda gereksiz fren
balatas› afl›nmas›n› engeller.

Blue&Me hands-free sistem Fiat ve Mic-
rosoft taraf›ndan gelifltirilmifl son teknoloji
uygulamad›r. Bu sistem 5 farkl› kiflinin se-
sini tan›mlayarak haf›zas›na al›yor. Blueto-
oth özelli¤i olan bir telefonu sisteme bir ke-
re tan›tt›¤›n›z zaman ve telefon rehberini
sisteme aktard›¤›n›zda, telefon görüflmele-
rini ellerinizi direksiyondan ve yoldan ay›r-
madan yapabiliyorsunuz. Ayn› aramay› di-
reksiyon üstündeki tufllar› afla¤› yukar› ha-
reket ettirerek de yapman›z mümkün.

Iveco’nun yeni Euro 4 Ecodaily arac› piyasaya tan›t›ld›.
Iveco Araç Yönetim Kurulu Üyesi Maurizio Manera yeni
Daily’in Euro 5’in üzerinde emisyon normlar›n› karfl›layan

motorlar› ile en çevreci modellerden biri oldu¤unu söyledi.
Oya KAYA

IVECO’dan “Yeflil” Ecodaily 

“BAT Türkiye’nin”
tercihi Fiat Fiorino

Reysafl Ortado¤u’ya
yat›r›m ata¤›nda 

Dünyan›n en büyük tütün flirketlerinden biri
olan ve 2002 y›l›ndan bu yana ülkemizde faaliyet
gösteren British American Tobacco, araç filosunu
güçlendirmek amac›yla Multijet motorlu 87 adet
Fiat Fiorino Combi kullanma karar› ald›. 

2009 y›l›nda ilk 9 ay›n›n en çok tercih edilen
modeli olarak ön plana ç›kan Fiat Fiorino, BAT
Türkiye’nin de gözdesi oldu. “BAT Türkiye’nin”
filosuna dahil etti¤i 87 adet Fiat Fiorino Combi
1.3 Multijet törenle teslim edildi.

Fiat Marka Direktörü Okan Bafl “Ocak-Ekim
aral›¤›nda 23 bin adeti aflk›n sat›fl baflar›s›na ula-
flan ve hafif ticari araç s›n›f›nda yeni bir sayfa
açan Fiat Fiorino ile filo sat›fl adetlerimizi her ge-
çen gün artt›r›yoruz. Dünya tütün sektörünün
en büyük isimlerinden olan ve Tofafl gibi ülke-
mizde üretim yaparak ülke ekonomisine katk›da
bulunan “BAT Türkiye’ye* Bursal› Fiat Fiori-
no’yu tercih ettikleri için teflekkür ediyoruz”
aç›klamas›n› yapt›.

1990 y›l›nda Yönetim Kurulu Baflkan› Durmufl
Döven’in söylemiyle “tesadüfen“ kurulan Reysafl
700 TIR, 3 gemi, 1 uçak ve 800 vagonuyla bir dün-
ya devi olma yolunda ilerliyor. fiirket ‹ran- M›s›r

ve Suudi Arabistan’da kendi depola-
r›n› infla etmek üzere harekete geçti.
1990’da bayisi oldu¤u otomobilleri
Türkiye geneline da¤›tmak için 3 ta-
ne TIR ald›klar›n› anlatan Döven
700 TIR, 3 gemi, 1 uçak ve 800 va-
gondan oluflan filosu ile Türkiye’nin
en büyük flirketlerinden biri haline
gelindi¤ini belirtti. “Türkiye’de lo-

jistik organizasyonu kurma peflinde bir flirketiz” di-
yen Döven 400 milyon lira cirolar› oldu¤unu dile
getirdi.  2006 y›l›na kadar bir metrekare bile depo-
lar›n›n olmad›¤›n›n alt›n› çizen Döven son 2 y›lda
500 bin metrekareden fazla depo  yat›r›m› yap›ld›-
¤›n›; flimdi yat›r›m rotas›n› Ortado¤u’ya çevir-
diklerini aç›klad›.  “‹ran’da 1000 metrekare bir de-
po bile yok” diyen Döven buna karfl›l›k M›s›r’da
eski ah›rlar›n depo olarak kullan›ld›¤›n› ifade etti
ve “Bu eksikli¤i biz kapataca¤›z” dedi.

KOLUMAN KÖGEL
teslimatlara devam 

Koluman Kögel bayileri otomotiv sektöründeki s›-
k›nt›lara ve özellikle de a¤›r ticari araç pazar›n›n daral-
mas›na ra¤men çeflitli illerdeki firmalara sat›fllar›n› ve
teslimatlar›n› sürdürüyor. 

Haziran 2009’dan beri Koluman Kögel Ankara Sa-
t›fl Müdürü olarak görev yapan Ural Alg›er, pazar›n
daralmas›n›n ve döviz fiyatlar›n›n art›fl›n›n bu aylarda
yat›r›m yapmak isteyen firmalar için s›ra d›fl› avantaj-
lar do¤urdu¤unu, 2008 y›l›nda kullan›lm›fl araçlara bi-
le yetmeyen finansmanlar›n bugün rahatl›kla yeni araç
almaya yetti¤ini söyledi. 

Alg›er, son aylarda fiyat avantaj›n›n yan› s›ra finans-
man konusunda da Ankara Koluman olarak müflteri-
lerinin ihtiyaçlar›na tam anlam›yla cevap verdiklerini
söylerken, son dönemde  Kar-Pet, Güneydo¤u Ulusla-
raras› Nakliyat, Efeo¤ullar› gibi bulunduklar› illerde
sektörde öncülük yapan firmalara araç teslim  ettikle-
rini belirti.

Ecodily Euro 4 standart› ile hem 
çevrecili¤ini kan›tl›yor hem  de yeflil rengi hak etti¤ini...
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Tafl›mac›lar Gazetesi bas›n meslek 
ilkelerine uymaya söz vermifltir.

E
ski ça¤lardan bu yana bilinmekte olan eski
karayollar› M.Ö. 2000 y›l›nda Hititler taraf›n-
dan oluflturulmufltur. Bu güzergâhlar ‹ç
Anadolu’da bulunan belli bafll› yerleflim

merkezlerini birbirine ba¤l›yor ve Karadeniz’den
Ege k›y›lar›na kadar uzan›yordu. Persler zaman›nda
da imparatorlu¤un baflkenti olan Susa’y›, Musul,
Mardin, Malatya, Sivas, Diyarbak›r’dan geçirerek
Ege’nin ünlü kenti Sardes’e kadar ba¤layan 2.600
km ‘lik Kral Yolu yap›lm›flt›r.

19. yüzy›lda yeni ulafl›m sistemlerinin gözdesi
olan demiryollar›n›n geliflmesi ulaflt›rma tarihinde
oldukça dikkat çekmektedir. Bu nedenle ‹ngiliz ve
Frans›zlar ekonomik ç›karlar›n› sa¤lamak amac›yla
demiryolu yap›m›na bafllam›fllad›r. Söz konusu bu
demiryollar›n›n ilki 1856 y›l›nda yap›m›na bafllanan
ve 1866 y›l›nda bitirilen ‹zmir-Ayd›n hatt›d›r. Cum-
huriyet y›llar›nda demiryollar›n›n yap›m›na olduk-
ça önem verilmifltir.  

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde deniz ulafl›-
m› son derecede geri kalm›fl bir durumdayd›. Bü-
tün limanlar yabanc› band›ral› gemilere tamamen
aç›kt›.1850’de kurulan fiirket-i Hayriye o y›llarda 6
adet buharl› gemi  alarak, ‹stanbul-Selanik, ‹stan-
bul-‹zmir, ‹stanbul-Beyrut, ‹stanbul-Trabzon sefer-
lerini gerçeklefltirmiflti. Ancak Osmanl›lar gerek yük
tafl›mac›l›¤› gerekse yolcu tafl›mac›l›¤› bak›m›ndan
Avrupa’daki rakipleri ile rekabet edecek güce sahip
de¤ildi. Bundan dolay› Türk limanlar› aras›nda eflya
ve yolcu tafl›ma hakk› Kabotaj Yasas› ç›kana kadar
gerçekleflememifltir.

1973’de hizmete sokulan Bo¤aziçi Köprüsü, da-
ha sonra 1988 y›l›nda hizmete giren Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü ülkemizin Asya ile Avrupa aras›n-
daki ba¤lant›s›n› sa¤layan önemli karayollar› ol-
mufltur. 1983 y›l›ndan bu yana otoban ve h›z yolla-
r›n›n yap›m› planlanarak 12.000 km.lik ça¤dafl kara-
yolu projesi kapsam›nda de¤erlendirilen otoban
projesinin 3.000 km’.si 2000 y›l›nda bitirilerek bu
yollar hizmete girmifltir. 

Türkiye’de motorlu tafl›tlar›n say›s›nda da olduk-
ça önemli art›fllar sa¤lanm›flt›r. Karayollar›n›n yük
ve yolcu tafl›mac›l›¤› da dikkat çekici ölçüde gelifl-
me göstermektedir. Yük tafl›mac›l›¤›nda yüksek to-
najl› TIR’lar, yolcu tafl›mac›l›¤›nda da modern oto-
büsler kullan›lmaktad›r. 

Türkiye’deki ilk havayolu ulafl›m› ise  II. Dünya
Savafl›’ndan sonra küçük pervaneli uçaklarla baflla-
t›lm›flt›r. Bu amaçla 1933 y›l›nda Havayollar› iflletme
Dairesi kurulmufl, 1938 y›l›nda Genel Müdürlü¤e
dönüfltürülerek 1956 y›l›nda da Türk Hava Yollar›
ad›n› alm›flt›r. THY, iç ve d›fl hatlarda yolcu, yük ve
posta tafl›mas› görevini de üstlenmifltir.  Günümüz-
de yap›lan havayolu tafl›mac›l›¤› uluslar aras› reka-
bette THY yeterli düzeye ulaflm›fl durumdad›r ve
ülkemiz havayollar›n› dünyan›n en önde gelen ha-
vayollar› aras›na sokmufl bulunmaktad›r.

Kral Yolu’yla bafllayan bu serüven günümüzde
art›k h›zl› trenin devreye girmesiyle, modern ve
konforlu otobüsleriyle, yüksek tonajl› TIR’lar›, yolcu
gemisi, tanker ve flilepleriyle, en genç hava filosuy-
la Türkiye’deki ulaflt›rman›n nerelerden nerelere
geldi¤ini gösteren somut bir tabloyla karfl› karfl›ya
b›rak›yor bizleri...

Ulaflt›rmada
Türkiye’nin 

Tarihi GeliflimiMüflteri Memnuniyeti
ve fiikayet Yönetimi
Sertifikas› ald› 

Müflteri Memnuniyeti
ve fiikayet Yönetimi
Sertifikas› ald› 

‹stanbul kent içi ulafl›m›n›n önemli bir
aya¤›n› oluflturan ‹stanbul Deniz Oto-
büsleri ayda 12 milyon yolcu, 750 bin
araç tafl›yor. Kent içi ulafl›mda böylesi

önemli bir pay› olan ‹DO flimdi de yük tafl›mac›-
l›¤›na giriyor. ‹DO Genel Müdürü Ahmet Pak-
soy flirketin önümüzdeki 5 y›ll›k süreçte Ro- Ro
tafl›mac›l›¤› yapacak aflamaya gelece¤ini belirti. 

“‹DO DO⁄RU ALGILANSIN” 
Fizibilite çal›flmalar›n›n devam etti¤ini vur-

gulayan Paksoy kamuoyunda ‹DO’nun sade
yolcu tafl›d›¤› fleklinde bir alg› oldu¤unu ama
bunun yanl›fl oldu¤unu vurgulad›. Paksoy
“‹DO’nun di¤er tafl›ma modlar›ndan fark› var.
‹DO yolcunun yan› s›ra araç da tafl›yor.  Gün-
lük 25 bin araç tafl›yoruz. fiimdi projelendirdi-
¤imiz bir konu daha var. ‹DO olarak Ro- Ro
tafl›mac›l›¤›na girmek istiyoruz. Alt yap›m›z bu-
na müsait. Ama flu anda baz› eksikler var. Ör-
ne¤in iskele yerleri, depolar›n yerleri konusun-
da s›k›nt› yafl›yoruz” diye konufltu. 

‹DO RO-RO KUZEY-GÜNEY 
MARMARA HATTINDA 

Paksoy, Ro- Ro faaliyetinin ilk etapta Kuzey-
Güney Marmara Bölgesi’nde devreye sokulaca-
¤›n› belirtti. Buna göre ‹DO gemileri Ambar-
l›,Tekirda¤, Bursa, Band›rma aras›nda yük tafl›-
yacak. ‹DO’nun Ro- Ro seferleri sadece yurt
içini, ilk etapta da sadece Marmara Bölgesi’ni
kapsayacak. Paksoy, “Öncelikli hedefimiz ‹stan-
bullu’nun rahat etmesi oldu¤u için yurt d›fl› se-
ferler düzenlemeyi düflünmüyoruz “ dedi. 

‹DO Genel Müdürü Ahmet Paksoy her ne ka-
dar “‹fllevimiz kent içi ulafl›ma hizmet etmek, ‹s-
tanbul ve ‹stanbullunun trafikte geçirdi¤i zaman›

azaltmak” dese de ‹DO’nun Ro-Ro tafl›mac›l›¤›na
el atmas› dolayl› olsa da kent trafi¤ine etki ede-
cek. Böylece yük tafl›mas›nda karayolunda seyre-
den araç say›s› nispeten azalacak, bu da yollarda-
ki araç sirkülasyonunun düflmesini sa¤layacak.

Konunun di¤er boyutu ise Ro- Ro flirketleri.
fiimdi kendi aralar›nda rekabet eden Ro- Ro flir-
ketleri ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin gücü-
nü de arkas›na alan, “Kaliteli hizmet” slogan› ile
ortaya ç›kan ve bu slogan› hakk›yla yerine getir-
mek için çal›flan ‹DO’yu güçlü bir rakip olarak
karfl›s›nda bulacak. Bu da demek oluyor ki önü-
müzdeki süreçte Ro- Ro tafl›mac›l›¤›nda s›k› bir
rekabet yaflanacacak.

OMSAN Lojistik, ISO 10002:2004
Müflteri Memnuniyeti ve fiikayet

Yönetimi sertifikas› ile
belgelendirilmeye hak kazand›. 

Çeflitli sektörlere entegre lojistik
hizmet sa¤layan ve müflterilerine
yenilikçi ve özel çözümler sunan
sektör lideri OMSAN Lojistik,

25 Eylül 2009’dea girmifl oldu¤u ISO
10002:2004 Müflteri fiikayetleri Yönetim
Sistemi standard›  denetimini baflar› ile ta-
mamlayarak ve Müflteri Memnuniyeti ve
fiikayet Yönetimi Belgesi’ni almaya hak
kazand›. 

Hizmet sundu¤u her alanda etkin müfl-
teri flikâyetleri yönetim sistemi uygulama-
lar› gerçeklefltirdi¤ini ortaya koyan serti-
fika ile OMSAN, müflteri flikayetlerine
çözüm önerisi sunma ve geri bildirimde
bulunma süresini ortalama 4 iflgünü ola-
rak hedefliyor.

ISO 10002 Kalite Yönetim Belgesi’ni
almaktan dolay› mutluluk duyduklar›n›
belirten OMSAN Genel Müdürü Osman
Küçükertan, OMSAN’›n vizyon, misyon,
müflteri memnuniyeti politikas› ve de¤er-
leri do¤rultusunda her zaman müflteri
memnuniyetini ön planda tuttu¤unu ifa-
de etti. Küçükertan al›nan bu belge ile
müflterilerinin çözüm orta¤› olarak, ta-
leplerini en yenilikçi yöntemlerle karfl›la-
may›, müflterilerin olumlu veya olumsuz
tüm geri bildirimlerini kendilerini gelifl-
tirmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek
için de¤erlendirmeyi temel ilke olarak be-
nimsediklerini sözlerine ekledi. 

So¤uk tedarik
zincirinde

Araç takip ve filo yönetimi sistemleriy-
le Satko Teknoloji, so¤uk g›da tafl›-

mac›l›¤› yapan firmalar›n tafl›d›klar› ya
da depolad›klar› g›da maddelerini ge-
reken ›s›da tutup, zaman›nda teslim

etmelerine yard›mc› oluyor.

Türkiye’de fast food
g›da tafl›mac›l›¤›n› ya-
pan iki tedarik zinciri
firmas› Fasdat ve Ser-

log, g›dalar›n tam ›s›s›nda de-
polan›p tafl›nmas› konusunda
Satko Teknoloji’nin mobil
araç takip ve filo yöneti-
mi çözümlerinden ya-
rarlan›yor. 

Satko Teknolo-
ji Genel Müdürü
Nedim Çelebiler,
“So¤uk tafl›mac›-
l›kta ilklere imza
att›¤›m›z bu iki proje Satko Teknoloji’nin
deneyim ve yetkinli¤inin kan›t›d›r. Ser-
log ve Fasdat ile gerçeklefltirdi¤imiz uzak-
taki so¤uk hava depolar›n›n merkezden
›s› takibi projesi, Satko Teknoloji’nin
makineden makineye iletiflim yani M2M
pazar›n›n yaln›zca mobil araç takibi ala-
n›nda de¤il, di¤er alanlar›nda da söz sahi-
bi oldu¤unu gösteriyor” dedi.

Çelebiler “Fasdat ve Serlog projelerin-
de araçlara ve so¤uk hava depolar›na ta-
kip cihazlar›n›n ve ›s› sensörlerinin ba¤-
lanmas›n›n ard›ndan, müflterilerin ihti-
yaçlar›na göre uygulama ve rapor özellefl-
tirme çal›flmalar›m›z Satko Teknoloji’nin
yaln›zca donan›m satan de¤il, hizmet su-
nan bir firma oldu¤unu ortaya koyuyor.
Gerçeklefltirdi¤imiz projeler bizim için ö-
nemli bir referanst›r” diye konufltu.

R
usya geçifl belgeleri sorunu yeni
bitmiflken bu kez de Yunanistan
ile sorun yaflan›yor. Toros Nakli-
yat Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Çimagil 12 Eylül’den bu yana Yu-

nanistan geçifl belgesi alamad›klar›n› yüz-
lerce Türk TIR’›n›n ‹psala S›n›r Kap›s›’nda
bekledi¤ini söyledi. 

Yunanistan’a tafl›ma yapan flirketlerin
bafl›nda gelen Toros Nakliyat’›n Yönetim
Kurulu Baflkan› Çetin Çimagil durumun her
geçen gün daha tehlikeli boyutlara geldi¤i-
ni söyleyerek konu ile ilgili bilgi verdi. Çima-
gil geçen y›l yap›lan KUKK Toplant›s›’nda
Türk taraf›na 42 bin her yöne kullan›lan ge-
çifl belgesi yerine 35 bin transit, 20 bin ikili
geçifl belgesi verildi¤ini söyledi. Bu belgele-
rin yetmeyece¤ini o zaman söylediklerini
dile getiren Çimagil, Eylül ay› bafl›nda geçifl
belgelerinin bitti¤ini o günden bu güne de
yeni belge verilmedi¤ini ifade etti. 

Türk TIR’lar›n›n ‹psala S›n›r Kap›s›’nda
bekledi¤ini, 400’e yak›n TIR’›n Yunanistan’a
geçmek istedi¤ini söyleyen Çimagil, geçifl
belgesi sorunu çözülmezse tafl›ma yapama-
yan araç say›s›n›n y›l sonuna 1500’lerle ifa-
de edilece¤ini, bunun da çok ciddi bir ra-
kam oldu¤unu söylerken flöyle konufltu:
“Geçen y›l yap›lan KUKK toplant›s›nda daha
önce verilen 42 bin adet her yöne kullan›lan
geçifl belgesi yerine 35 bin transit, 20 bin
adet ikili geçifl belgesi verildi. Türk taraf›
olarak 20 bin ikili belgenin Yunanistan’a ya-
p›lan tafl›malar için yeterli olmayaca¤›n›
söyledik. Yunan taraf› geçifl belgesinin bit-
mesi durumunda istedi¤imiz kadar belge
verilece¤ini söyledi. Ama gelinen noktada
Yunan taraf› yeni belge vermeyece¤ini aç›k-
lad›. Araçlar›m›z 2 aydan fazla bir zamand›r
yat›yor. Sorun çözülmezse ileride daha da
büyük sorunlar ç›kacakt›r.” 

‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacminin 4 mil-
yar civar›nda oldu¤una dikkat çeken Çimagil
“Bu uygulama ülkeler aras› ticarete ciddi za-
rarlar verecektir. Üstelik hem Türk mallar›n›n
tafl›nmas›nda hem de Yunan mallar›n›n tafl›n-
mas›nda Türk TIR’lar› kullan›lmaktad›r. Tafl›-
ma olamazsa ticarette olmayacak” diye ko-
nufltu. Tafl›malardan Yunan Maliyesi’nin de

kazançl› oldu¤unu, Türk araçlar›n›n yak›t ve
di¤er ihtiyaçlar›n› Yunanistan’dan karfl›laya-
rak KDV ödediklerinin alt›n› çizen Çetin Çima-
gil Yunanistan’›n Türk tafl›mac›lar›ndan y›ll›k
5 ila 10 milyon dolar kar etti¤ini vurgulad›. 

Yunanistan Nakliyeciler Derne¤i’nin Türk
TIR’lar›na ambargo koydu¤unu belirten Çi-
magil dernekle temasa geçildi¤inde der-
nekten “Geçifl belgesi veririz ama al›nan
belgenin yüzde 30’u ile bizim arabalar›m›z›
da yükleyin” talebi geldi¤ini söyledi. Bu is-
te¤e de s›cak bakmalar›na ra¤men bu kez
karfl›lar›na Atina için 3 bin 500 Euro, Selanik
2 bin 500 Euro navlun ç›kt›¤›n› söyleyen Çi-
magil “Rusya’ya tafl›ma yapan firmalar›n iki
kat› kadar Yunanistan’a tafl›ma yapan firma
var. Bu firmalar›n kangrene dönüflen soru-
nun çözümü için Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndan
ve Yunanistan Büyükelçili¤i’nden destek
bekliyoruz” dedi.  

“SORUNU Y‹NE UND ÇÖZER”   
Sektör temsilcileri Yunanistan‘la bafl gös-

teren geçifl belgesi sorunu nedeniyle kan
a¤larken UND sorunun çözümü için giriflim-
lerde bulunuyor. UND Baflkan› Tamer Dinç-
flahin Yunanistan’la yaflanan sorunu da
UND’nin çözece¤ini söylüyor. 

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkan› Tamer Dinçflahin Yunanis-

tan’la yaflanan geçifl belgesi sorununun iki
ülkenin nakliyeciler derne¤inin ifl birli¤i ile
çözülece¤ine inand›¤›n› söyledi. Rusya ile ya-
flanan ve yaklafl›k 8 ay süren sorunun UND ve
Rus Nakliyeciler Derne¤i ASMAP’›n giriflimle-
ri ile çözüldü¤ünü belirten Dinçflahin 9
Ekim’de Yunanistan’a giderek komflu dernek
ile görüflmelerde bulunuldu¤unu, Yunan
Nakliyeciler Derne¤i’nin 25 Ekim tarihine ka-
dar kap›lardan belge aranmaks›z›n geçifl sa¤-
lanmas› sözü verdi¤ini dile getirdi.Rusya ile
yaflanan sorunun ayn› yöntemle çözüldü¤ü-
nü söyleyen Dinçflahin “ Biz ASMAP örne¤in-
den hareket ediyoruz. Yunan Derne¤i’nden
bir heyet gelecek ve sorunlar yüz yüze konu-
flulacak” dedi. 

DARALAN PAZAR 
SORUN DO⁄URUYOR

Yunanistan’›n AB tafl›malar›ndaki say› ve
verimlili¤inin düflmesi sonunda kendine ye-
ni pazarlar aramaya bafllamas›yla bu soru-
nun ortaya ç›kt›¤›n› ifade eden Dinçflahin “
Yunanistan Türkiye’ye yöneldi ve Türki-
ye’den pay almak istiyorlar. Pay almalar›
yönünde hiç bir s›k›nt›m›z yok. ‹flbirli¤inin
art›r›lmas› taraftar›y›z ama Pazar yaratmak
hizmet kalitesi ile rekabet öncesi iflbirlikleri
ile olur. ‹stanbul’a gelecek heyetle de bu ko-
nular› görüflece¤iz” diye konufltu.

Rusya geçifl belgeleri sorunu yeni bitmiflken bu kez
Yunanistan ile sorun yaflan›yor. Toros Nakliyat Yönetim

Kurulu Baflkan› Çetin Çimagil 12 Eylül’den bu yana
Yunanistan geçifl belgesi alamad›klar›n› yüzlerce Türk

TIR’›n›n ‹psala S›n›r Kap›s›’nda bekledi¤ini söyledi

YUNAN‹STAN geçifl 
belgesi sorunu büyüyor 
YUNAN‹STAN geçifl 
belgesi sorunu büyüyor 

Günlük 400 bin yolcu 25 bin araç tafl›yan ‹stanbul
Deniz Otobüsleri( ‹DO)  Ro- Ro tafl›mac›l›¤›na da

giriyor. ‹DO Genel Müdürü Ahmet Paksoy
önümüzdeki 5 y›ll›k süreçte ‹DO’ya ait gemilerin

Kuzey -Güney Marmara’da yük tafl›yaca¤›n› söyledi.  

Ankara Lojistik Üssü’nde geri say›m bafllad›

Ro-Ro tafl›mac›l›¤›na giriyor

Yerleflim alan› 700 bin
metrekareyi bulan, günlük
olarak 2 bin 500 TIR-
kamyon kapasitesi ile 4

binden fazla kiflinin ayn› anda için-
de bulunabilece¤i, bin 270 TIR-
kamyon park alan› ile Ankaral› lo-
jistikçilerin modern bir alanda hiz-
met etmesini sa¤layacak Ankara
Lojistik Üssü Baflkent’in Kazan ilçe-
sinde kap›lar›n› açacak. 

Türkiye’nin ilk uluslararas› lojistik üssü
2010’un Ocak ay›nda hizmete al›nm›fl ola-
cak. Ankara’da yerleflik 45 uluslararas› nak-
liye firmas›n›n yan› s›ra tüm uluslararas› ve
yurtiçi tafl›mac›lara, gümrük firmalar›na, it-
halat, ihracat yapan kurumlara, ambalaj, da-
¤›t›m sektörleri ile ilgili kurum ve kuruluflla-
ra kap›s› aç›k olan Ankara Lojistik Üssü’nün

yap›m› y›l sonunda tamamlanacak.
Ankara Lojistik Üssü ‹dari ve Mali
‹fller Müdürü Metin Perk, üssün
sektörün ihtiyaçlar› ve sektörden ge-
len yo¤un talep üzerine planland›¤›-
n› söyledi. Üssün 300’den fazla ifllet-
menin fiilen faaliyet gösterece¤i ve
bu iflletmelerin tüm ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanaca¤› flekilde infla edildi¤ini
belirten Perk projenin arsa hariç ya-

t›r›m maliyetinin 1. Etap için 85 milyon do-
lar, 2. Etap için 62 milyon dolar oldu¤unu,
arsa bedelleri de kat›l›rsa proje maliyetinin
200 milyon dolara ulaflaca¤›n› ifade etti.
Perk, ocak ay›nda iflletmeye aç›lacak lojistik
üssün her fleyden önce flehir içinde da¤›n›k
olan nakliyecileri flehir d›fl›nda, ça¤dafl bir
merkezde bir araya getirece¤ini; Ankara’n›n
lojistik ihtiyac›n› karfl›layaca¤›n› dile getirdi.  

Türkiye’nin ilk uluslar aras› lojis-
tik üssü olacak “Ankara Lojistik

Üssü” için geri say›m bafllad›. 

Çetin Ç‹MAG‹L

Metin PERK

Ahmet PAKSOY

Nedim ÇELEB‹LER

Rusya ile sorunu UND’nin giriflimleri çözdü, Yunanistan’la yaflanan sorunda da ayn›s› olacak.
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‹
TO’da düzenlenen Kotas›z Avrupa Eylem Plan›
seminerinin oturum baflkanl›¤›n› yapan 8’inci
Ulaflt›rma fiuras› Koordinatörü Prof. Dr. Metin
Yerebakan, semineri “Avrupa Türkiye’yi bir ko-
ridor ülkesi olarak görüyor. Ama biz koridor ül-

kesi de¤iliz, kavflak ülkesiyiz, kuzey güney geçifllerinin
de kritik yerindeyiz” diyerek bafllatt›. 

Seminerin aç›l›fl konuflmas›n› ‹TO Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Dursun Topçu yapt›. Topçu konufl-
mas›nda kota yetersizli¤inden dolay› mallar›n ulaflmas›
gereken yere zaman›nda ulaflamad›¤›n› söyledi. Tesli-
matlar›n aktarmal› olarak yap›ld›¤›n›
belirten Topçu “ Bu da maliyetleri ar-
t›rmaktad›r “ dedi. 

HAKSIZ KOTA
UYGULANIYOR

UND Yönetim Kurulu Baflkan› Ta-
mer Dinçflahin nakliyeciler için son
derece önemli bir seminere ilginin
yetersizli¤inden yak›nd›.Dinçflahin
“Kotadan etkilenen as›l kesim ihracatç›m›z- ithalatç›-
m›zderken; “‹talya Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan
Türk nakliyecilerine ‹sviçre, Fransa, ‹spanya ve Porte-
kiz’e yap›lan tafl›malar için tahsis edilen transit geçifl
belgesi kotas› sadece 6 bin adet. AB Türk nakliyecileri-
ne haks›z kota uyguluyor. Bu da Türk ihraç mallar›n›n
serbest dolafl›m›n› engelliyor” diye
konufltu.

‹ktisadi Kalk›nd›rma Vakf› (‹KV)
K›demli Uzman› Çisel ‹leri kota soru-
nun çözümü için Avrupa’daki örgüt-
lerle iflbirli¤i içine çal›fl›lmas› gerekti-
¤ine dikkat çekti. ‹leri “Kota sorunu-
nun ülke içerisinde ve d›fl›nda ilgili
kesimlere anlat›lmas› ve aktar›lmas›
çok önemli.Burada tek bafl›n›za sesi-
nizi ç›karman›z yeterli de¤il, Brüksel’deki veya Avru-
pa’daki örgütlerle hareket etmek gerekir” dedi.

‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürü Ali R›za Yüceulu
da kota sorununun uluslararas› tafl›mac›l›kta en büyük
sorunlardan biri oldu¤una dikkat çekerken “KUKK
toplant›lar›nda daimi olarak bu konuyu dile getirmek-
teyiz” diye konufltu. 

Y›lda 1 milyona  yak›n geçifl belgesi verdiklerini be-
lirten TOBB TIR ve Ata Karnesi fiube Müdürü Selçuk
Y›lmaz sorunun çözümü için bütün üye devletlerin
onay›n›n gerekti¤ine dikkat çekti ve ekledi:”Ayn› soru-
nun yine karfl›m›za ç›kma ihtimali büyük.”

C M Y K

7KASIM 2009

Kotas›z Avrupa Eylem Plan› Semineri
‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO)’nda yap›ld›.

Beklenen ilginin olmad›¤› toplant›n›n
oturum baflkanl›¤›n› 8’inci Ulaflt›rma fiuras›

Koordinatörü Prof.Dr. Metin Yerebakan
yapt›. Toplant›dan bekledi¤i ilgiyi

göremedi¤ini belirten Yerebakan, “Ses
gelmeden sonuç olmaz” dedi. 

Kotas›z Avrupa Semineri’ne
ilgi gösterilmedi
Kotas›z Avrupa Semineri’ne
ilgi gösterilmedi
Kotas›z Avrupa Semineri’ne
ilgi gösterilmedi
Kotas›z Avrupa Semineri’ne
ilgi gösterilmedi
Kotas›z Avrupa Semineri’ne
ilgi gösterilmedi
Kotas›z Avrupa Semineri’ne
ilgi gösterilmedi

Elif ÖZYILMAZ - Oya KAYA

Metin YEREBAKAN

‹TO toplant› salonunda düzenlenen seminerde konu önemliydi ama koltuklar bofltu

Dursun TOPÇU

Çisel ‹LER‹

Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, tamamen Türk mühendis-
ler ile gelifltirdi¤i lojistik ve tafl›ma sektörüne özel Kay-
nak Yönetim ve Tasarruf olarak tan›mlanan, Blackbox

adl› el büyüklü¤ündeki cihaz› inceledi.

“KARA KUTU”
AÇILDI

Blackbox’› üreten Yönetsel Biliflim Teknolojileri
Genel Müdürü Dilek Tezcan, 2002 y›l›ndan bu

yana lojistik ve tafl›ma sektörünün sorunlar› için
özel tasarlanan ve filo giderlerinde yüzde 30’a
varan tasarruf sa¤layan Kaynak Yönetim ve Ta-
sarruf Sistemi üzerinde gelifltirme yapt›klar›n›n
alt›n› çizdi. Blackbox’›n 2004 y›l›ndan beri aktif

olarak Türkiye UPS’in, Türkiye, Almanya ve
Avusturya Ünsep’in tüm araçlar›nda kulland›¤›-
n› vurgulad›. Tezcan, “Dünyada benzeri olma-

yan sistem flirketimiz ad›na patentlidir ve koru-
ma alt›ndad›r” diye konufltu. Tezcan, parmak izi
taray›c›s› ile floförün kimli¤ini belirledikten son-
ra çal›flmaya bafllad›¤›n› söylerken yak›t tüketi-
minde ve yak›lan kilometrede yüzde 15’lik ta-

sarruf gerçeklefltirildi¤ini kaydetti.

ULUSOY eflya
tafl›mac›l›¤›na girdi

Ulusoy, sektördeki deneyimlerini flimdi
tafl›mac›l›k alan›na aktar›yor.  “ Evden Eve
‹fl’ten ‹fl’e” slogan›yla yola ç›kan Ulusoy eflya
tafl›mac›l›¤›na yeni bir soluk getirme hedefinde.

Bu alandaki altyap› çal›flmalar›n› tamamlad›klar›n›
belirten Ulusoy Evden Eve ‹flten ‹fle Tafl›mac›l›k
Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Koçak, “Tafl›mac›l›k iflinin
kolay oldu¤unu düflünenler sektöre zarar veriyor. Ev-
den eve, iflten ifle tafl›mac›l›k sektöründe yaflanan sorun-
lar›n  bilincindeyiz. Sektörde faaliyet gösteren pek çok
firma bu ifli neredeyse  amatör bir anlay›flla gerçekleflti-
riyor. Biz bu alanda faaliyet göstermeye karar verdi¤i-
miz andan itibaren öncelikle var olan eksiklikleri gider-
mek için  bir yat›r›m plan› gelifltirdik. Profesyonel ve
e¤itimli bir ekiple tafl›mac›l›¤›n  her alan›nda faaliyet
gösterece¤iz” diye konuflan Kaçmaz “Ulusoy güvence-
si ve kalitesiyle  hizmet verece¤iz“dedi.

TÜRK‹YE’DE ILK KULLANAN AKSOY OLDU
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A
ylarca geçifl belgesi vermeyerek Türk nakli-
yecisinin milyarlarca dolar zarara sokan
Rusya bu sefer de limanlar› kapatma kara-
r› ald›. Rusya’n›n Novorsisk ve Sochi li-

manlar›n› kapatma karar›n› de¤erlendiren UND
Baflkan› Tamer Dinçflahin “Yeni liman tespiti için
çal›fl›l›yor? dedi. Dinçflahin hem Rus, hem de Türk
nakliyecilerinin Novorosisk liman›n›n kapat›lama-
mas›n› istedi¤ini belirtti. 
Rusya’n›n Norvorosisk Liman›’n› sadece turizme
açmak istemesi, Sochi Liman›’n›n da 2014 K›fl
Olimpiyatlar› nedeniyle kapat›lacak olmas›, geçifl
belgesi sorununu henüz ortadan kald›ran iki ülke
nakliyecisini tedirgin etti. ‹ki ülkenin nakliyecileri
kapat›lacak iki liman için alternatif liman beklentisi
içine girdi. 

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND)
Baflkan› Tamer Dinçflahin Rusya’n›n Novoro-
sisk Liman›’n›n y›lbafl›nda kapanaca¤›n› bildir-
mesine ra¤men kapanmamas› için giriflimlerin
sürdü¤ünü söyledi. “Sorun bu iki liman›n ka-
pat›l›p yerlerine alternatif limanlar›n belirlen-
mesi de¤il” diyen Dinçflahin bu limanlara ek
olarak aç›lacak limanlar›n Türk – Rus nakliye-
cisinin sorunlar›n› çözece¤ini vurgulad›.  

NOVORORS‹SK’‹N KAPANMAMASI
‹Ç‹N G‹R‹fi‹MLER VAR 

Novorosisk Liman›’n›n kapat›lmas›n› bekle-
meyen Dinçflahin “ Kamu’da bu liman›n öne-
mini biliyor ve kapanmamas› için mücadele ve-
riyor“ derken limanlar›n kapanmas› durumun-
da alternatif limanlar ile tafl›ma yap›laca¤›n›
söyledi. Dinçflahin sözlerine flöyle devam etti:
“Rusya’n›n Sochi ve Novorossisk limanlar› ka-
pat›l›rsa alternatif limanlar bulunmal›. Zongul-
dak liman› çok önemli bir liman. Ekvatorya Li-

man› çok önemli bir yükü alacak ama Kazakis-
tan taraf›na gidecekler, Rusya’dan transit tafl›-
ma yapacaklar için bu iki liman›n kapanmas›
büyük sorun. Yeni liman tespiti önemli. Kafkas
Liman›’n›n demiryolu için kullan›lmas› günde-
me gelirken, alternatif olarak Gelincik ve Tu-
apse limanlar›n›n ad› geçiyor. Bu limanlar
önemli limanlar ama, en önemlisi Novorosisk
üzerinde yap›lanmad›r. Rusya y›lbafl›nda kapa-
nacak dedi ama mücadele umutla devam edi-
yor. Mesele o liman›n kapat›l›p yenilerinin be-
lirlenmesi de¤il bu limanlara ek olarak yeni li-
manlar›n belirlenmesi ve aç›lmas›d›r.”

TUAPSE’YE KÜÇÜK 
GEM‹LER YANAfiAB‹L‹R

UND Baflkan› Dinçflahin alternatif limanlar
belirlenene kadar Novorosisk’in mutlaka aç›k
kalmas›n› isterken Trabzon UND Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hüseyin Sand›kç› ad› alternatif li-
man olarak geçen Tuapse’nin yeterli bir liman
olamayaca¤›n› söyledi. “Bu liman yeterli derin-

li¤e sahip de¤il diyen Sand›kç› buraya ancak
35- 40 araç alacak büyüklükteki gemilerin ya-
naflabilece¤ini söyledi. fiu an ki gemilerin 85
araç kapasitesinin oldu¤unu dile getiren San-
d›kç› Tuapse devreye girerse yeni gemi yat›-

r›mlar› yap›lmak zorunda kal›naca¤›na dikkat
çekti. “Sochi zaten tafl›mac›l›k de¤il marinayd›
flimdi de olimpiyatlar için kapat›l›yor” diyen
Sand›kç› da Novorosisk liman›n›n daha uzun
bir süre aç›k kalaca¤›na inan›yor.

DK‹B: “SOCH‹’YE ALTERNAT‹F 
B‹R L‹MAN fiART”

Do¤u Karadeniz ‹hracatç›lar› Birli¤i de özel-
likle Sochi Liman›’na alternatif bir liman tahsis
edilmesini istiyor. DK‹B taraf›ndan haz›rlanan
raporda, Sochi üzerinden Rusya Federasyo-
nu’nun Moskova dâhil birçok flehrine y›lda
yaklafl›k 500 bin ton ve 500 milyon dolar do-
lay›nda ihracat yap›ld›¤›na dikkat çekilerek
mutlaka alternatif liman belirlenmesinin ge-
rekti¤i ifade ediliyor. 

“SOCH‹, TRABZON’UN KARfiI
YAKASI KONUMUNDA”

Raporda, flu ifadelere yer verildi: ‘1992 y›l›
sonras›nda Trabzon Liman› ile Sochi Liman›
aras›nda her gün karfl›l›kl› birçok sefer konul-
mufl ve özellikle Sarp S›n›r Kap›s›’n›n aç›lma-
s›ndan sonra Rusya Federasyonu ile geliflen ye-
ni ekonomik iliflkiler paralelinde bu ülkeyle
karfl›l›kl› olarak gerek feribot, gerekse de Ro-
Ro gemileriyle karfl›l›kl› olarak gerçeklefltirilen
seferlerin say›s› artm›flt›r. Sochi-Trabzon aras›,
vapurla sadece 4,5 saattir ve bu haliyle Rusya
Federasyonu ve ülkemiz aras›nda çok k›sa ve
ekonomik bir güzergah olmas› nedeniyle bir
nevi Trabzon’un karfl› yakas› konumunda bir
liman kentidir.’

YILLIK 450 B‹N TON YAfi MEYVE
SEBZE ‹HRACATI YAPILIYOR

Sochi Liman›’ndan y›ll›k ortalama 450 bin
tona yak›n yafl meyve sebze ihracat›n›n gerçek-

leflti¤ine dikkat çekilen raporda “Gelecekte 1
milyar dolarlar› hedefleyen ihracat›m›z için
Sochi’ye alternatif bir liman tahsis edilmesi zo-
runludur. Ayr›ca, ülkemizin 2023 y›l› ihracat
hedefi olan 500 milyar dolar rakam›na erifl-
mekte Rusya limanlar›na tam kapasite ihraç efl-
yas› tafl›man›n önündeki engellerin flimdiden
kald›r›lmas› çok büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda Sochi’ye altarnetif en elveriflli li-
manlar Tuapse ve Gelincik Limanlar›d›r” deni-
lirken bunun gerçekleflmesi için bireysel tefleb-
büslerin yeterli olmayaca¤› hükümet nezdinde
desteklenmesi gerekti¤i belirtildi. 

C M Y K

Türk araçla tafl›y›n, 
lojisti¤e can verin 

Ali
Ç‹ÇEKL‹

S
on zamanlar›n moda slogan›: “Al›n, Verin.
Ekonomiye can verin.” Baz›lar›m›za es-
priütel olarak gelse de esas›nda bir gerçe-
¤i yans›t›yor. Ekonomilerin can damar› ti-

carettir, al›fl verifltir. Yani mal ve hizmetlerin hare-
ketidir. Ekonomilerin darbo¤aza girip; krize yaka-
lanmalar›n›n as›l nedeni de asl›nda, reel ekonomi
olarak da adland›r›lan bu mal ve hizmet hareket-
lerinin azalmas›d›r. Yine ekonomiyi krizden ç›kar-
tacak olan da bu mal ve hizmet hareketlerinin ya-
ni reel ekonominin artmas› ve h›zlanmas›d›r. Bir-
çok kifli buna karfl› gelebilir. K›smen hakl›d›r da..
Nitekim al›fl verifl için para laz›m ki kriz dönemle-
rinde genelde kiflilerin geliri azal›r. Hatta birçok
kifli iflini kaybedip iflsiz de kal›r. Tabiki bunlara çö-
züm bulmak öncelikle hükümetlerin iflidir. Ancak
bizi ilgilendiren taraf›, bu kriz zamanlar›nda eko-
nomiyi ayakta tutabilmek için gerçekten müm-
kün oldu¤unca ticareti dinamik tutabilmektir.
Özellikle de ulusal ekonomiyi ayakta ve güçlü tu-
tabilmek için ulusal ekonomik kaynaklar›n kulla-
n›lmas›na daha çok özen gösterilmelidir. Bu bir
korumac›l›k politikas› de¤il ama ülke ekonomisi-
nin ve dolay›s›yla halk›n refah›n›n sa¤lanmas› için
sosyal bir sorumluluktur.

Dünya ve Türkiye ekonomilerinin krize girmesi,
genç ve h›zla geliflen ulusal lojistik sektörümüzün
önüne bir takoz koymufl ve ciddi bir fren yapt›r-
m›flt›r. Böyle olmas› gayet do¤ald›r ki lojistik ulus-
lararas› ifllevi de olan bir hizmet sektörüdür. Bu
nedenle, ulusal ve özellikle de uluslararas› mal ve
hizmet hareketlerinin yavafllamas› yada tümden
durmas› en baflta lojistik sektörünü direkt olarak
etkilemektedir. Hele ülkemizin genç ve güçlü ta-
fl›mac›l›k filosunu düflündü¤ümüzde bu olumsuz
etkileflimin sektörü ciddi bir flekilde yaralad›¤›
aç›kça okunabilmektedir. Bununla birlikte, co¤ra-
fi konumumuz gere¤i ulusal filomuzu   besleyen
ana pazar›n Avrupa K›tas› oldu¤u ve bu k›tadaki
reel ekonominin yüzde 30’lara kadar geriledi¤i
düflünüldü¤ünde sektörümüzün geldi¤i olum-
suz nokta daha iyi anlafl›labilmektedir.

Türk tafl›mac›s›n›n kota, belge, vize gibi tarife
d›fl› engeller ve bunlar›n do¤al sonucu karfl›laflt›¤›
haks›z rekabet ortam› sektörü zaten çok fazla
tehdit etmektedir. Bu ba¤lamda, bize göre daha
çok avantaja sahip olan yabanc› plakal› araçlar›n
ülkemize kontrolsüz olarak girip serbestçe yük al-
malar› tafl›mac›m›z› haks›z rekabetle karfl› karfl›ya
b›rakmakta ve ciddi olarak güçsüzlefltirmektedir.
Bu nedenle ve ekonomimizin canlanmas› için
baflta ithalat ve ihracatç›lar›m›z olmak üzere eflya
tafl›tan tüm ticaret erbab›n›n öncelikle Türk pla-
kal› araçlar› tercih etmesi ayn› zamanda bir sosyal
sorumluluk gere¤idir.

Türk plakal› araçlar kullan›ld›¤›nda, Türk ekono-
misi bundan çok genifl anlamda olumlu etkilene-
cektir. Öyle ki, baflta sürücüler olmak üzere tüm
sektör çal›flanlar› bundan direkt olarak etkilene-
cek ve ifllerini kaybetmeyeceklerdir. Geliri devam
eden bu tüketim talebi ekonomik canlanmaya
katk› sunacakt›r. Bununla birlikte sektörü besle-
yen akaryak›t, yedek parça, muayene, de¤erlilik
testi muayenesi, TIR karnesi, psikoteknik, SRC e¤i-
timi, treyler ve ekipmanlar› üretimi, lastik, tamir,
bak›m, sigorta ve daha birçok mal ve hizmet üre-
ticisi bundan etkilenecektir. Bu sektörlerde çal›-
flan yüz binlerce insan da iflsiz kalmayacak ve ger-
çekten ekonomiye canl›l›k gelecektir. Ama ya-
banc› plakal› araçlar kullan›ld›¤›nda, bu sektörler-
den hiçbiri bundan faydalanmayacak ve bu sek-
törlerde çal›flan insanlar›m›z iflsizlikle karfl› karfl›ya
kalacakt›r.

‹flte bunun için tüm ihracatç›, ithalatç› ve ifla-
damlar›m›z›n de¤erli ürünlerini tafl›t›rken öncelik-
le ve sosyal sorumluluklar› gere¤i, biraz da özveri
göstererek, Türk plakal› araçlar› kullanmalar› ge-
rekmektedir. Unutulmamal›d›r ki, iflvereniyle iflçi-
siyle, memuruyla esnaf›yla, ö¤retmeniyle ö¤ren-
cisiyle, doktoruyla, hastas›yla, askeriyle, polisiyle
ve tüm vatandafllar›yla asgari ekonomik refah
içinde olmayan bir toplumun uzun süre huzurlu
kalmas› mümkün de¤ildir. Bunun için diyoruz ki; 
TTÜÜRRKK AARRAAÇÇLLAA TTAAfifiIIYYIINN,, LLOOJJ‹‹SSTT‹‹⁄⁄EE VVEE EEKKOONNOOMM‹‹--
YYEE CCAANN VVEERR‹‹NN..

‹stanbul Ticaret Odas›  Vak›fbank ile imzalanan
üyelerine özel kredi anlaflmas›n› yeniledi. Düzenle-
nen imza törenine; ‹TO Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› fiekib Avdagiç, Vak›fbank Genel Mü-
dür Yard›mc›s› ‹hsan Çak›r, ‹TO Genel Sekreteri
Dr. Cengiz Ersun ve Vak›fbank I. Bölge Müdürü
‹brahim Bilgiç kat›ld›.

Avdagiç, imza töreninde yapt›¤› konuflmada,
‹TO olarak her dönemde iflletmelerin en büyük
ihtiyac› olan finansman sorunlar›n› çözmek için
çal›flmalar yürüttüklerini ve böylece hem üyelere
hem de genel ticari hayata katk›da bulunduklar›-
n› kaydetti. Avdagiç, ‹TO’nun bugüne kadar 11
banka ve finans kuruluflu ile anlaflma imzalad›¤›-
n› söylerken; “Reel sektörün her dönemde en bü-
yük ihtiyac›n›n finansman oldu¤unu biliyoruz. Bu
sorunun çözümü için ‹TO olarak uzun zamand›r
çeflitli faaliyetler yürütüyoruz” dedi. .

15 B‹N ÜYE KRED‹ ALDI
‹TO’nun, yaklafl›k 15 bin üyesine  kredi kul-

lanma imkan› haz›rlad›¤›n› söyleyen Avdagiç,   bu
imkândan yararlanmak isteyen KOB‹ say›s›n›n
ikiye katland›¤›na dikkat çekti.

Rusya ile yaflanan geçifl belgesi sorununu çözümün-
de ön ayak olan UND ve ASMAP iki ülke aras›ndaki ifl-
birli¤inin art›r›lmas› için bir araya geldi. UND Baflkan›
Tamer Dinçflahin 8 ay süren sorunun çözülmesinin ar-
d›ndan “Engelsiz ve sürdürülebilir” tafl›mac›l›¤› hedef-
lediklerini söyledi. 

Çözümün mimarlar› UND ve Rus Nakliyeciler Der-
ne¤i ASMAP ‹stanbul’da ifl birli¤i f›rsatlar›n› görüflmek
için bir araya geldi. Toplant›da ilk sözü alan ASMAP
Türk Masas› Müdürü Lev Shoiket 2009’un ilk 8 ay›n-
da iki ülke aras›ndaki tafl›malar›n 2 kat azald›¤›n› belirt-
tirken “ Art›k yeteri kadar transit belgesi verilecek. Va-
r›lan anlaflmaya göre 2010 y›l›n›n ilk 6 ay›nda Türk ta-
raf›n›n 6 bin,  Rus taraf›n›n da 2 bin tafl›ma yapmas› ge-
rekiyor" dedi. UND Baflkan› Tamer Dinçflahin
UND'nin içerisinde ASMAP temsilcili¤inin oluflturul-
mas›na karar verildi¤ini dile getirirken “Hedefimiz  en-
gelsiz bir tafl›mac›l›k oluflturmak“ diye konufltu. 

Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ “Gümrük
Kanunu Sonras› Düzenlemeler; Beyan Esas› ve Piyasa
Gözetim ve Denetim Uygulamalar›” konulu seminerde
yapt›¤› konuflmada, Gümrük mevzuat›n›n basitlefltiril-
mesi ve h›zland›r›lmas› gerekti¤ini söyledi. Türki-
ye’nin Avrupa Birli¤i üyesi olmadan Gümrük Birli¤i’ne
üye olan tek ülke oldu¤unu hat›rlatan Yalç›nda¤ “Tür-
kiye’nin Gümrük Birli¤i’ne girmesiyle rekabet gücü
artt›. Bu hem Avrupa Birli¤i hem de Türkiye için bir
etkileflim meydana getirdi” dedi. 

TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, “Güm-
rük ifllemlerinin basitlefltirilmesi ve h›zland›r›lmas›, ihra-
cat girdi maliyetlerinin azalt›lmas›, dolay›s›yla rekabet
koflullar›n›n iyilefltirilmesi amac›yla yap›lan söz konusu
mevzuat de¤iflikli¤i, d›fl ticaretle ba¤lant›s› olan tüm flir-
ketleri yak›ndan ilgilendirmektedir” sözleri ile de toplan-
t›ya kat›lan Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakan› Ha-
yati Yaz›c›’ya mesaj verdi. 

‹TO’dan 11 cazip
KRED‹ PAKET‹

UND Baflkan› Tamer
Dinçflahin “Yeni
liman tespiti için
çal›fl›l›yor” dedi.

Dinçflahin hem Rus,
hem de Türk

nakliyecilerinin
Novorosisk liman›n›n

kapat›lmamas›n›
istedi¤ini belirtti.
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Composite
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Elif ÖZYILMAZ 

ORTAK HEDEF
engelsiz tafl›mac›l›k 

RUSYA flimdi de limanlar› kapat›yor RUSYA

Kapasite 
yar›ya
düfltü

Trabzon UND Yö-
netim Kurulu Üyesi
Hüseyin Sand›kç› Rus-
ya ile geçifl belgesi so-
rununun yafland¤› 8
ayda kapasitenin  yüz-
de 50 düfltü¤ünü söy-
lüyor. A¤›rl›kl› olarak
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu-
¤u(BDT)’na tafl›ma yapan Karadeniz
Nakliyat’›n da sahibi olan  Sand›kç›-
o¤lu bu süreçte 110 araçl›k filosun-
dan sadece 55 arac› kulland›¤›na dik-
kat çekerken bunun da kapasite da-
ralmas›n› gösterdi¤ini belirtiyor.

YALÇINDA⁄ “Gümrük
ifllemleri basitleflmeli” 

Hüseyin SANDIKÇI

Tamer D‹NÇfiAH‹N
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