
∂ Bakan Yıldırım lojistik köy projelerinde yasal düzenle-
meye ihtiyaç oldu€unu söyledi. “Türkiye’nin küresel
ticarette rekabet gücünü arttıracak en önemli yatı-
rımlardan biri lojistik köylerdir” diyen Yıldırım; “Bu
noktada bir yasal düzenleme ihtiyacı oldu€u
ortaya çıkıyor.  Gümrükten ulaştırmaya mali-
yeye kadar birçok kurum lojistik sistemin
içerisinde yer alıyor.  Üretim merkezlerinde
lojistik köyler yapılmaya başladı. Bunlar ti-
caretimizin gelişmesi ve  küresel rekabet
için vazgeçilmez alt yapılardır” dedi.
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KOÇ FIAT KREDİ 10 YAşINDA
Tofaş CEO’su Ali Pand›r, son 
2 y›lda 30 binden fazla kişiyi, 
kredi vererek otomobil 
sahibi yapt›klar›n› belirtti

Son 2 yılda 30 binden fazla kişiye kredi
vererek yeni bir otomobil sahibi yaptık-

larına dikkat çeken Tofaş CEO’su Ali
Pandır; “Tüm dünyada otomobil üreti-

cileri,distribütör-bayi-müşteri üçgenin-
de çeşitli finansman ihtiyaçlarını kendi
finansman şirketleri ile karşılıyor. Avru-

pa’da taşıt kredileri tamamen bankalar-
dan ba€ımsız hale geldi. Kriz dönemle-

rinde  Tofaş kendi müşterilerine özel
çözümlerini Koç Fiat Kredi kanalıyla üre-

terek adım adım ulusal pazara hakimiye-
tini artırdı” açıklamasını yaptı.

∂ TOBB, verilerine göre, 2010 yılı
Mart ayında, 2009 yılı Mart ayına
göre verilen geçiş belgesi sayısında
yüzde 11,76’lık, TIR Karnesi sayısında
da yüzde 25,39’luk bir artış yaşandı.
2009 Mart ayında 73 bin 622 olan
geçiş belgesi sayısı bu yılın mart ayın-
da 82 bin 279’a; Tır Karnesi sayısı da
46 bin 877’den 58 bin 778’e ulaştı.   

∂ Aynı verilere göre, bu yılın ilk üç
ayında verilen Geçiş Belgesi sayısında
geçen yıla göre yüzde 10,48’lik, yine
aynı dönemde verilen TIR Karnesi
sayısında da yüzde 16,90’luk bir artış
yaşandı.  Geçen yıl ilk 3 ayda 212 bin
895 olan geçiş belgesi sayısı 235 bin
201’i, TIR Karnesi sayısı da 133 bin
445’den 155 bin 998’i buldu.  

∂ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde a€ır ticari
araçlar pazarı bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 17,2 oranında arttı. Bu dönemde
hafif ticari araç pazarındaki artış yüzde 27,1
düzeyinde gerçekleşti. Ancak otobüs paza-
rındaki keskin düşüş devam ediyor, Otobüs
pazarında düşüş bir önceki yıl aynı dönemi-
ne göre yüzde 69 düzeyinde.

NAKLİYECİYE KÖTÜ HABER

IRU’dan edinilen bilgiye göre; Polonya
otoyol kullan›m ücretleri, 01.01.2010 ta-
rihinden itibaren geçerli olmak üzere izin
verilen azami ağ›rl›ğ› 12 tonun üzerinde-

ki araçlar için yeniden düzenlendi. 

∂ Uluslararası Karayolu Taşımacılı€ı Birli€i tarafından
yapılan açıklamaya göre Polonya otoyol ücret-
lerine 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak
üzere zam yapıldı. Zam ile 24 saatlik geçiş için
daha önce 38 Polonya Ziloti’si (PLN) olan geçiş
ücreti Euro 3, Euro 4 ve üstü motorlarda 46 PLN
oldu. Euro 0 ve Euro 1‘de 130 PLN, Euro 2 ve üs-
tünde 110 PLN olan geçiş ücreti 7 günlük süre
için Euro 3’e kadar olan motorlarda 189 PLN’ye,
Euro 4 ve üstünde ise 160 PLN’ye çıktı.   

EURO 4 MOTORLAR 2 BİN 782 PLN
∂ Euro 0 ve Euro 1‘de 400 PLN, Euro 2 üstünde

360 PLN olan aylık geçiş ücreti, Euro 3’e kadar
olan motorlarda 580 PLN’ye, Euro 4 ve üstü
motorlarda 522 PLN’ye yükselirken; Euro 0 ve
Euro 1‘de 3 bin 150, Euro 2 üstünde 2 bin 600
PLN olan 12 aylık geçiş ücreti,  zam sonrasında
Euro 3’e kadar olan motorlarda 3 bin 371 PLN’ye,
Euro 4 ve üstünde ise 2 bin 782 PLN’ye çıkmış
oldu. Bu arada 1 Euro yaklaşık 3. 87 Polonya Zi-
loti’sine denk geliyor.  

Lojistik köylerde yasal
düzenlemeye ihtiyaç var

∂ Axor ve Atego‘dan sonra Actros da Aksa-
ray’da üretilecek. Türkiye’de üretilen ilk
Actros yıl sonunda banttan inecek. 8’DE

ALMANYA EĞİTİMİ DURDURDU

∂ Ulaştırma Bakanlı€ı alt yapı calışmalarına sektör temsilcile-
rinden görüş alarak başladı. Bu arada ADR taşıması yapmak
için zorunlu olan e€itimi ve sertifikayı almak için şoförler
sıraya girdi. Ancak ADR e€itimi veren merkezler, onay
kurumu ortada olmadı€ı için e€itim vermiyor. Şimdi şoförler
de sektör temsilcileri de Bakanlı€ın çalışmaları bir an önce
tamamlamasını bekliyor. Sektörün bu konudaki önerisi
Almanya’daki gibi Sanayi ve Ticaret Odaları’nın onay
kurumu olarak belirlenmesi.  

ONAY KURUMU YOK 
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???
KRİZDEN ÇIKIŞ SİNYALİ 235 BİN GEÇİŞ BELGESİ

TIR Karnesi sayısında
YÜZDE 25’LİK ARTIş

Her ‹l’e bir hurda
toplama merkezi 

16 BİN ARAÇ YARARLANDI

Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’n›n yürürlüğe ald›ğ› 79
model ve alt› araçlar›n hurdaya ayr›lmas› uy-

gulamas› Türkiye’de sadece 3 noktaya araç tes-
limi yap›labildiği için beklenen ilgiyi görmedi.  

∂ Ulaştırma Bakanlı€ı’nın 79 model ve altı araçların
hurdaya ayrılması uygulaması Haziran 2010’da
bitecek ama uygulama ile bugüne kadar 160
bin hurda araçtan sadece 16 bin 645 araç hurdaya
ayrıldı. Binek araçlarda araç, kullanım dışı ise bu-
lunulan ilin İl Özel İdaresi’ne başvurarak yapılan
hurdaya ayrılma işleminde otomobilin bedelsiz
teslimi halinde aracın geçmiş vergi borçları ve
trafik cezaları affediliyor. 

ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI 
Konu ticari araçlar olunca hurdaya ayrılma işlemi biraz

daha külfetli. Zira MKE’nin hurda ticari araçların
teslim edilebilece€i sadece 3 noktası bulunuyor.
Hurda ticari araç sahipleri araçlarını Ankara- Kocaeli
ve İzmir’deki MKE tesislerine teslim etmek duru-
munda. Do€u Anadolu, Karadeniz ya da Güneydo€u
Anadolu’daki araç sahibi de aracını bu 3 noktadan
birine götürmek zorunda. Bu durumda araç sahibinin
cebinden çıkacak para bir hayli yüklü oluyor ve
aracı hurdaya almanın astarı yüzünden pahalı hale
geliyor. Araç sahipleri bu külfetten kurtulmak için
her vilayette uygun noktalara hurda araç toplama
merkezlerinin oluşturulmasını istiyor.

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM:

Türkiye ADR Konvansiyo-
nuna taraf olan 46’›nc›
ülke oldu. Ancak taraf 

olmak yetmiyor, mevzua-
t›n bir an önce tamam-

lanmas› gerekiyor

OSD’DE  BAŞKAN ÖNEN 

Yeni dönem başladı 
∂ OSD Yönetim Kurulu üyeleri, ilk Yönetim

Kurulu toplant›s›nda görev bölümü yapt›.
Toplant› sonunda Kudret Önen OSD’nin
yeni baflkan› olarak belirlendi. BMC’nin
CEO’su Mehmet Demirpençe Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s› olurken; OYAK Re-
nault Genel Müdürü Tar›k Tunal›o€lu, Hyun-
dai Assan’dan Habip Afl› ve Man Türkiye
Üst Yöneticisi Münür Yavuz  baflkan yar-
d›mc›l›€›na getirildi. Anadolu Isuzu Genel
Müdürü Ömer Ablay Muhasip üye olurken;
Turgay Durak,  Ali Pand›r,  Serdar Görgüç,
Mehmet Buldurgan, Enver Dodanl›, Süer
Sülün,  ‹zzet Kalayc›,  Murat Selek ve Tamer
Ünlü yönetim kurulu üyeleri oldu. ACTROS 

Türkiye’ye 
geliyor

∂ 1995 yılından bu yana Almanya destekli verilen ADR
e€itimleri Türkiye’nin ADR Konvansiyonuna taraf oldu€u
22 Mart tarihi itibariyle Almanya’nın ‘Siz de taraf ülkesiniz
e€itimleri ve sertifikayı siz verebilirsiniz’ söylemi ile durduruldu.
Uluslararası ADR taşıması yapan sektör temsilcileri ADR’ye
taraf olunaca€ının kesinleşmesi ile birlikte bu tehlikeye
dikkat çekmiş ve onuy kurumunun bir an önce belirlenmesi
gerekti€ine dikkat çekmişti. Ve tehlike kapıya  dayandı.Şu
an Türkiye’de ADR e€itimi de sertifikası da verilemiyor.

2010 y›l› Ocak-Mart döne-
minde otomotiv pazar›

2009 y›l› ayn› dönemine
göre yüzde 7,2 oran›nda
artarak 107 bin adet dü-
zeyine ulaşt›. ‹lk üç ayda

203 bin araç ihraç edildi. 

Ali Pand›r P›nar Kitapç›

İLK 3 AYDA 
203 BİN İHRACAT

OTOMOTİVDE
İBRE ÇIKIŞ
TRENDİNDE

ÜRETİM HEDEFİ 1000 ADET

                                          Eski                          Yeni 

‹stanbul:                       2.83                          2.97
Ankara:                        2.70                          2.99
‹zmir:                             2.66                          2.97
Adana:                          2.70                          3.00
D.Bak›r:                         2.76                          3.05
Sivas:                             2.75                          3.04
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Y TÜRÜ BELGE BEDEL‹?

K
arayolu yolcu ve eflya tafl›ma kanun ve yö-
netmeli€inde alfabemizin 14 harfinden olu-
flan ve 14 harften baz›lar› 1 ile 4’e ayr›larak
toplam 36 tür belgemize ilave olarak afla-

€›daki hikayedeki hizmet yayal› tafl›ma oldu€undan
Y Türü belge olarak önerdi€im belge bedelinin
aç›klamas›n› bu konuda belirleyici olan Ulaflt›rma
Bakanl›€› Müsteflar Yard›mc›s› ve ayn› zamanda
Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürü( www.kugm.gov.tr
web sayfas›ndaki Ünvan›) Say›n Talat Ayd›n’dan
bekliyorum.

Afla€›daki gerçek hayat hikayesi’ni a€abeyim
Bülent Tarhan wikipedia.org web’ten görerek ‘oku-
yal›m ve iletelim. Bu tür örneklere eskisinden daha
fazla ihtiyaç var’ notu ile taraf›ma gönderince; ilk
önce mail ve facebook ile yapt›€›m iletme görevimin
kapsam›n› ilk paragraftaki flaka ile siz de€erli tüm
okurlar›mla paylaflmay› uygun buldum.

Sizleri içeri€i wikipedia’dan al›nan afla€›daki hi-
kaye ile bafl bafla b›rak›yorum.

EfiEKL‹ KÜTÜPHANEC‹ 
MUSTAFA GÜZELGÖZ

Y›l 1943. Genç Mustafa’n›n tayini kütüphaneci
olarak Ürgüp Tahsin A€a Kütüphanesi’ne ç›kar.
Devlet memurlu€u o dönemde süper bir fley, çünkü
özel sektör falan yok. Bizimki kütüphanede heyecanla
okurlar› bekler; bir gün olur, befl gün olur, gelen
giden yok. Etraftakilerle konuflur, herkese anlat›r:
Bak›n kütüphane bombofl duruyor, gelin kitap oku-
yun. Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. 

Kardeflim otur oturdu€un yerde, maafl›n› düzenli
al›yon mu, alm›yon mu

Al›yorum.

Eee, o zaman ne kar›flt›r›yon ortal›€›, gelen giden
olsa maafl›n m› artacak? Bafl›na daha fazla bela
alacan, o kütüphaneye y›llard›r kimse gelmez zaten. 

23 yafl›ndaki genç memur Ne yapay›m, ne yapa-
y›m? diye düflünür durur. Sonunda akl›na bir fikir
gelir, efline söyler. Efli önce Deli misin bey? der,
ama kocas›n›n bir fleyler üretme, ifle yarama
çabas›n› yak›ndan görünce fikri kabullenir. 

O dönem devletteki amirlerinin ç›kard›€› tüm
engellerin tek tek, binbir güçlükle üstesinden gelir.
Çünkü o zaman da flimdiki gibi, Aman bir fley yap-
mayal›m da bafl›m›za bir ifl gelmesin. Çal›flsan da
ayn› maafl, çal›flmasan da zihniyeti aynen var. 

O b›y›kl›, kravatl›, as›k yüzlü, sigara kokan, arka-
lar›ndaki Atatürk resminden utanmayan, ama ülke-
sine gram faydas› olmayan bürokratlar› zorlukla
ikna eder ve bir eflek al›r. ‹ki tane de sand›k
yapt›r›r. ‹ki sand›€a, kal›nl›€›na göre 180-200 kitap
s›€ar. Sand›klar›n üstüne Kitap ‹are Sand›€› yazar.

Kitaplar› efle€e yükler ve köy köy gezmeye bafllar. 

Kütüphaneye de bir yaz› asar: Sadece Pazartesi
ve Cuma günleri aç›yoruz. Köydeki çocuklar flafl›r›r.
Efle€e bir sürü kitap yüklemifl bir amca, o gariban
çocuklar›n küçücük ellerine kitaplar› verir. Düflünün,
Noel Baba gibi. Noel Baba yalan, Mustafa Amca
ise gerçek. Geyikler yerine efle€i var. Eflek de
daha gerçek, Mustafa Amca da. 

Çocuklar bunlar› okuyun, aran›zda da de€iflin.
On befl gün sonra ayn› gün gelip alaca€›m. Aman
y›pratmay›n, di€er köylerdeki arkadafllar›n›z da
okuyacak der. 

Mustafa art›k Ürgüpteki kütüphanede bir iki gün
durmakta, di€er günler efle€i Yükselle köy köy
gezmektedir. Köylerdeki çocuklar Eflekli Kütüp-
haneciyi her seferinde alk›fllarla karfl›larlar. Kalpleri
küt küt atar heyecandan, sevinç içinde yeni kitaplar›
beklerler. Mustafa Amcan›n ünü etrafa yay›l›r. Di€er
devlet memurlar› makam odalar›nda s›cak s›cak
oturup ifl yapmazken, Mustafan›n efle€i Yüksel
yedi€i otu hepsinden fazla hak etmektedir. 

Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye bafllar.
Mustafa bakar ki kütüphaneye kad›nlar hiç gelmiyor.
Zenith ve Singere mektup yazar: Bana dikifl makinesi
yollay›n, firman›z›n ad›n› kütüphanenin girifline ko-
caman yazay›m der. Zenith dokuz tane, Singer bir
tane dikifl makinesi yollar (ilk sponsorluk faaliyeti).
Sal› günlerini kad›nlar günü yapar. Kumafl› alan
kad›n kütüphaneye koflar. On makine yetmedi€i
için s›ra oluflur. S›rada bekleyen kad›nlar›n eline
birer kitap verir, beklerken okusunlar diye. Oku-
ma-yazma oran›n›n düflüklü€ünü görünce halkev-
lerine okuma yazma kurslar› vermeye gider. Hal›c›l›k
kurslar› bafllat›r, bölgede hal›c›l›€› canland›r›r. Bu
arada valilik Mustafa hakk›nda dava açar, kendi
görev tan›m› d›fl›nda davran›yor diye. 50 yafl›na
gelen Mustafa Amca bask›yla emekli edilir. 

Mustafa Amca köylüler aras›nda efsane olur,
y›llar geçtikçe köylerdeki çocuklarda okuma aflk›
yerleflir. 2005 y›l›nda Mustafa Amca vefat eder. 

Tüm Kapadokya çok üzülür, aralar›nda toplan›rlar.
Ürgüpe Eflekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve
efle€inin heykelini dikerler. 

Giriflimcilik ne biliyor musun? 

Bulundu€un yere yenilik katmal›s›n. 

Mutlaka ad›m atmal›s›n. 

Yapt›€›n ifl oldu€u yerde durup duruyorsa, sende
bir uyuzluk vard›r arkadafl. 

‹nsan var, dokundu€u yere de€er katar; insan
var, dokundu€u yere de€er kaybettirir. 

Bak›n Nevflehirden ve bu ülkeden nice müdür,
amir, vali, bürokrat, milletvekili, politikac› geçti;
binlercesinin ad›n› kimse hat›rlamaz ama Mustafa
Güzelgöz ve efle€inin heykeli var.

Ertuğrul  
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MERCEDES'ten 
dev teslimatlar
MERCEDES'ten 
dev teslimatlar
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dev teslimatlar
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dev teslimatlar
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dev teslimatlar

> Iveco, Yamaha Yar›fl Tak›-
m›’n›n resmi sponsorlu€u kapsa-
m›nda yeni Ivecolar› Valentino
Rossi’nin ekibine teslim etti.
Monza yar›fl pistinde yap›lan tö-
rende Iveco Baflkan Yard›mc›s›
Franco Miniero, Yamaha yar›fl ta-

k›m› direktörü Lin Jarvis’e araçla-
r›n anahtarlar›n› teslim etti. Yama-
ha tak›m›n›n özel renkleri ile bo-
yanm›fl 7 Stralis, 500 HP’lik 5 adet
AS440S50 ve 2 adet S440S45den
olufluyor. Iveco, Yamaha yar›fl ta-
k›m›na daha önce de 2 adet Eco

Daily teslim etmiflti. Iveco araçlar
için yap›lan teslim töreninde ayn›
zamanda geçen hafta Katar’da ya-
p›lan yar›flta Valentino Rossi’nin
birincili€i de kutland›. Iveco, Fer-
rari tak›m›n›n resmi tafl›y›c›s› ol-
may› da sürdürüyor.

Yamaha yarış takımına yeni
Iveco Stralis’ler teslim edildi
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Yamaha yarış takımına yeni
Iveco Stralis’ler teslim edildi
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Yamaha yarış takımına yeni
Iveco Stralis’ler teslim edildi

Yamaha yarış takımının
resmi sponsoru olan

Iveco 9 kez dünya şampi-
yonu olan Valentino

Rossi’nin ekibine yeni
Iveco araçları teslim etti.

Nemtrans A.Ş.’nin ald›ğ› 5 adet
PRO 1142 ACX (4x2) çekicinin
teslim töreni yap›ld›.  Düzenlenen
törene; Nemtrans A.Ş’den Yönetim
Kurulu Başkan› Mehmet Suha Ak-
taş, Yönetim Kurulu Üyesi Semih
Nabioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi
‹smail Hakk› Tas, Genel Müdür
Cem Akgül, Lojistik Müdürü Onur
Küçükakdere, BMC Bursa yetkili
sat›c›s› Hulde Otomotiv Sat›ş Mü-

dürü Serkan Gür kat›ld›.
Törende BMC Sanayi ve Ticaret

A.Ş. ad›na ‹stanbul Bölge Müdürü
Serkan Özşaşal taraf›ndan Genel
Müdür Cem Akgül’e bir plaket
takdim edilirken; Akgül yeni araç
yat›r›mlar›na 2010 y›l› içinde devam
edeceklerini ifade etti.

Teslimat›n ard›ndan PRO 1142
çekicileri kullanacak firma şoför-
lerine BMC Sat›ş Sonras› Hizmetler

Bölümü yetkilileri taraf›ndan araç
bak›m› ve kullan›m› ile ilgili eğitim
verildi. 

Yurtiçi çekici pazar›nda kendine
önemli bir yer edinen PRO
1142’lerde; iki kademeli Jacobs
motor freni, h›z sabitleyici, elek-
tromekanik takograf, immobilizer
standart olarak sunulan özellikler
aras›nda. PRO 1142 düşük yak›t
sarfiyat› ile de göz dolduryor.

NEMTRANS’IN YENİ BMC’LERİ

Akgül, plaketini Serkan Özşaşal’ın elinden aldı.

MUSTAFA GÜZELGÖZ
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mustafa Güzelgöz diğer ad›yla Eşekli Kü-
tüphaneci. Kütüphaneyi halk›n ayağ›na gö-
türmek düşüncesi ile Ürgüp seyyar kütüpha-
nesinin yedi kat›r ve üç at› ile yöredeki 36
köye hizmet götürmüştür.  1972 y›l›nda
emekli olan eşekli kütüphanecinin yaşam öy-
küsünü, yazar   Fakir Baykurt,  "Eşekli Kü-
tüphaneci Eşekli Kütüphaneci adl› eserinde
romanlaşt›rm›şt›r. Güzelgöz’e  1963 y›l›nda
“Amerikan Bar›ş Gönüllüleri Derneği’nin ‹n-
sanl›ğa Hizmet Ödülü” verilmiştir. Mustafa
Güzelgöz Nevşehir Devlet Hastanesi’nde te-
davi görürken  18 Şubat  2005’te kalp yet-
mezliğinden ölmüştür.

Knauf’un filosuna ilk TIR-
SAN Treyler  girdi. TIRSAN
Adapazar› Tesisleri’nde ger-

çekleşen teslimat törenine DAF-
TIRSAN Sat›ş Temsilcisi Ertuğrul
Erkoç, Knauf A.Ş. Lojistik Yöneti-
cisi Cavit Mocan ve Knauf A.Ş.
‹zmit Fabrika Müdürü ‹lker Önder
kat›ld›.

Törende Knauf’a  TIRSAN’›n geniş
kapsaml› Ar-Ge çal›şmalar› sonucu
geliştirdiği ve ayn› segment araçlardan
2 ton daha hafif olan TIRSAN Ma-
ximaL teslim edildi.

Knauf A.Ş. Lojistik Yöneticisi Cavit
Mocan teslimat töreninde yapt›ğ› ko-

nuşmada, tüm lojistik operasyonlar›n›n
kendileri için büyük önem arz ettiğini
belirterek; “Ürünlerimizin lojistiği de
bizim için ürünün kendisi kadar önem-
li, o sebepten işimizi güçlü ve güvenilir
bir markaya teslim etmek istedik.
Türkiye’nin y›llard›r vazgeçilmeyen
lider üreticisi TIRSAN ilk tercihimiz
oldu” dedi. Mocan ayr›ca taş›mac›-
l›klar›n› bugüne kadar kamyonlarla
gerçekleştirdiklerini belirterek; “Kam-
yondan çekici/semi-treyler geçişi bizim
için art›k kaç›n›lmaz oldu. TIRSAN
MaximaL rakip araçlara k›yasla 2
ton daha hafif boş ağ›rl›l›ğa sahip ol-
mas›ndan dolay› ilk tercihimizdi. Bu

sayede hem daha fazla yükleyebili-
yoruz hem de boş seferlerde tasarruf
ediyoruz” diye konuştu. 

Knauf ile iş ortakl›klar›nda bu tesli-
mat›n bir başlang›ç olduğunu söyleyen
DAF-TIRSAN Sat›ş Temsilcisi Ertuğrul
Erkoç, “Knauf A.Ş. ile ortak projele-
rimize devam edeceğiz” diyerek söz-
lerini tamamlad›. 1932 y›l›nda Al-

manya’da kurulan Knauf, 40 ülkede
150’den fazla fabrika ile faaliyet gös-
teriyor. Türkiye’nin ilk Alç›pan® üre-
ticisi olan Knauf A.Ş., bin 200’den
fazla seçenekle dünyan›n en geniş
ürün gam›na sahip. Knauf A.Ş., Tür-
kiye’de 2009 y›l›nda Ankara-Ahiboz’da
faaliyete geçirdiği alç› üretim tesisi ile
fabrika say›s›n› üçe ç›kard›.

Knauf’un ilk semi-treyleri TIRSAN’dan

İkra Lojistik de tercihini
Mercedes-Benz

çekicilerden yana
kullanarak filosuna 50

adet Euro 5 çekiciyi kattı.
Firma araç parkın-

daki Mercedes-Benz
sayısını 350’ye çıkardı.  

İkra Lojistik de tercihini
Mercedes-Benz

çekicilerden yana
kullanarak filosuna 50

adet Euro 5 çekiciyi kattı.
Firma araç parkın-

daki Mercedes-Benz
sayısını 350’ye çıkardı.  

İkra Lojistik de tercihini
Mercedes-Benz

çekicilerden yana
kullanarak filosuna 50

adet Euro 5 çekiciyi kattı.
Firma araç parkın-

daki Mercedes-Benz
sayısını 350’ye çıkardı.  

İkra Lojistik de tercihini
Mercedes-Benz

çekicilerden yana
kullanarak filosuna 50

adet Euro 5 çekiciyi kattı.
Firma araç parkın-

daki Mercedes-Benz
sayısını 350’ye çıkardı.  

İkra Lojistik de tercihini
Mercedes-Benz

çekicilerden yana
kullanarak filosuna 50

adet Euro 5 çekiciyi kattı.
Firma araç parkın-

daki Mercedes-Benz
sayısını 350’ye çıkardı.  

İkra Lojistik de tercihini
Mercedes-Benz

çekicilerden yana
kullanarak filosuna 50

adet Euro 5 çekiciyi kattı.
Firma araç parkın-

daki Mercedes-Benz
sayısını 350’ye çıkardı.  FİLODAKİ MERCEDES SAYISI 246’YA ÇIKTI

Türkiye’nin tafl›mac›l›k ve ticaret alan›nda önde gelen
firmalar›ndan Haliloglu ‹ç-D›fl Tic.ve Nak. Ltd. fiti Mercedes-

Benz araçlar almay› sürdürdüyor. Filosuna 39 adet
Mercedes-Benz çekici ekleyen Halilo€lu’nun filosundaki

Mercedes say›s› 246’ya ulaflt›.

TIRSAN’DA ATAMA 

ÇOBANOĞLU,
TIRSAN’a 
Genel Müdür
Yard›mc›s› oldu 

Sunay Çobanoğlu, Türkiye’nin
pazar lideri treyler üreticisi

TIRSAN Treyler A.Ş.’de 3 Şu-
bat itibariyle Sat›ş ve Pazarla-
ma Genel Müdür Yard›mc›s›

görevine atand›. 

Kas›m 2009’dan bu yana TIRSAN
Treyler A.Ş.’de Sat›ş ve Pazarlama
Dan›şman› görevini yürüten Çoba-
noğlu, bu atama ile birlikte şirket
bünyesinde bulunan TIRSAN Treyler,
DAF, Talson, Hendricks ve Kässbohrer
markalar›n›n sat›ş ve pazarlamas›ndan
sorumlu olacak. 

Boğaziçi Üniversitesi ‹şletme Bölü-
mü’nden 1996 y›l›nda mezun olan
Çobanoğlu, ayn› y›l çal›şma hayat›na
Barem Uluslararas› Araşt›rma Şirke-
ti’nde Proje Müdür Yard›mc›s› olarak
başlad›. 1997-2004 y›llar› aras›nda
Eczac›baş› Yap› Gereçleri AŞ’de s›ra-
s›yla ‹hracat Bölge Yöneticisi ve Yurtd›ş›
Sat›ş Müdürü olarak görev yapt›.
2005 y›l›nda Eczac›baş›’n›n Rusya’daki
ilaç pazarlama şirketi Eczac›baş› Health
Care JSC’de Genel Müdür olarak ça-
l›şan Çobanoğlu, 2008-2009 y›llar›
aras›nda Abdi ‹brahim Şirketler Gru-
bu’nda Rusya,Ukrayna,Gürcistan,
Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakis-
tan‘dan sorumlu uluslararas› pazarlar
BDT Bölge Direktörlüğü görevinde
bulundu.

Nemtrans Lojistik Hiz-
metleri ve Petrol Ürünleri

Tic. A.Ş. araç filosunu
BMC marka çekicilerle
büyüttü. Şirket 5 adet

PRO 1142 ACX( 4X2) çe-
kiciyi filosuna dahil etti

H
em çevre dostu  hem de yak›t tü-
ketiminde avantajl› olmalar› ne-
deniyle nakliyecilerin en çok tercih
etti€i araçlar haline gelen Merce-

des-Benz çekiciler filolar›n vazgeçilmezi haline
geldi. Mercedes-Benz Türk son olarak Halilo€lu
ve ‹kra’ya toplam 89 çekici teslimat›na imza
att›.  Mercedes-Benz Türk A.fi. Aksaray Kam-
yon Fabrikas›'nda gerçekleflen teslimat tö-
renine Haliloglu ‹ç-D›fl Tic.ve Nak. Ltd. fiti.
yetkilileri ve Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikas› yetkilileri kat›ld›. 

Haliloglu ‹ç-D›fl Tic.ve Nak. Ltd. fiti yetki-
lileri, çekicileri tercih etme kararlar›nda,
Mercedes-Benz markas›n›n sadakati ve ka-
litesi ile birlikte yayg›n servis a€›, ucuz
yedek parça ve bak›m maliyetleri, düflük

yak›t tüketimi ve yüksek 2’inci el de€erinin
büyük önem tafl›d›€›n› ifade etti.

‹kra Lojistik’in ald›€› 50 adet çekicinin tes-
limat› da Mercedes-Benz Türk A.fi. Aksaray
Kamyon Fabrikas›'nda gerçekleflti.  Törene
‹kra Lojistik  ve Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikas› yetkilileri kat›ld›. 

Gerçeklefltirilen teslimat töreninde ‹kra
Lojistik yetkilileri Mercedes-Benz çekicileri
tercih etme sebeplerini Mercedes’in kalitesi
ve sadakatinin yan› s›ra, araçlar›n yayg›n
servis a€›, ucuz yedek parça ve bak›m mali-
yetleri, düflük yak›t tüketimi ve yüksek 2’inci
el de€eri olarak gösterdi.  Teslimat töreninde
Teknik E€itmen Halil Ery›lmaz,  firma floför-
lerine "Güvenli ve ekonomik sürüfl" konu-
sunda e€itim verdi.

Knauf, ürünlerin kalitesinin yan›nda lojistiğinin de ka-
liteli olmas› için tercihini TIRSAN’dan yana kulland›
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Lojistik E€itimine
Destek 

B
ilmediklerimizi ö€renmenin yolu, bildikle-

rimizi ö€retmektir. Herhangi bir yerden

al›nt› de€ildir bu söz. Benimdir. ‹flin mutfa-

€›nda yetiflen bir üst yöneticinin, bildiklerinin aka-

demik çal›flmas›n› yaparken kulland›€› bir yön-

temdir. Önce ifli yapm›fl, sonra yapt›€› ifli ö€renmifl,

ö€renirken de ö€retmifl bir üst yöneticinin kariyer

sürecinde kulland›€› bir yöntemdir. Benim gibi bu

yoldan geçmifl veya geçmeyi istemifl birçok arka-

dafl›m oldu. Özellikle lojistik e€itiminde farkl› üni-

versitelerde, farkl› yüksek okullarda, sertifika prog-

ramlar›nda, konferanslarda birlikte yer ald›k. Birlikte

ö€rettik ve ö€rettikçe de nelerin eksik oldu€unu

ö€renme f›rsat› bulduk. Sonu olmayan bir bilgi de-

nizinde, ne kadar küçük bir ada yaratt›€›m›z›n

fark›na vard›k.

Art›k geçmiflteki kadar yaln›z de€iliz. Türkiye’nin

çok farkl› bölgelerinde üniversiteler, yüksek okullar,

meslek liseleri lojistik konusunda dersler veriyorlar.

Ö€renciler yetifltiriyorlar, lisans üstü, hatta doktora

çal›flmalar› yap›l›yor. Yurt d›fl›nda lojistik okumufl

ve ülkemize gelip bu üniversitelerde akademik

çal›flmalar›na bafllam›fl kardefllerimiz de var.  Her

ne kadar henüz ihtiyac› karfl›lamaya çok uzak da

olsa; e€itimci kadrosu yavafl yavafl tamamlan›yor.

Eksik olan fley Türkçe kaynakt›r. Kitapt›r, ka€›da

dökülmüfl bilgidir. Yay›nd›r, bildiridir. Lojistik ko-

nusunda yaz›lm›fl bulunan az say›da, Türkçe kitaplar

temel konular› içermekte ancak bir iki dersin kap-

sam›n› aflamamaktad›r. Bunun d›fl›nda kaynaklar

ya ö€rencilere ulaflt›r›lamayacak kadar akademik,

spesifik, ‹ngilizce kitaplar olmakta veya ö€retim

üyelerinin tez çal›flmalar›, belli bir düzene oturmam›fl

tercüme notlar› ile s›n›rl› kalmaktad›r. 

Üniversitelerin ders içeriklerine de bakt›€›m›zda;

o yap›da bulunan ö€retim üyelerinin kendi konu-

lar›na ba€l› olarak ders içerikleri belirledi€ini ve

hiç birinin bir di€erine benzemedi€ini görmekteyiz.

Bu da farkl› üniversitelerin lojistik bölümlerinden

mezun olan ö€rencilerin farkl› fleyler ö€renmelerine,

ayn› dili konuflamamalar›na, e€itimin belli bir stan-

darda oturmamas›na yol açmaktad›r. 

Yeni bir ad›m atmam›z gerekmekte. Üniversite

ve yüksek okullarda lojistik bölümünden sorumlu

ö€retim üyelerinin bir toplant› masas› etraf›nda

bir araya gelmesi, lojisti€in meslek lisesi, yüksek

okul, üniversite ve lisansüstü bölümlerde ne flekilde

ö€retilece€i konusunda lojistik sektörü temsilcileri

ile birlikte fikir birli€ine varmalar›, planlama yap-

malar› gerekmektedir. Bu e€itimin verilebilmesi

için gereken uzun dönemli e€itmen planlamas›n›n,

özel sektör e€itim ve e€itmen deste€inin, kitap

deste€inin, tez deste€inin de gündeme getirilme-

sinde yarar görmekteyim. 

Bu çal›flman›n bir sekretarya ile sürdürülmesi,

geliflmelerin takibi, kaynak planlamas› da önemlidir.

Bu yap›da yer alabilecek özel sektör üst yönetici-

lerinin de e€itmen olarak görev almalar›n› tavsiye

etmekteyim. Bu proje çift tarafl› ç›kar sa€layacak

olan bir projedir. Bir yandan gençlerin profesyonel

tecrübeye olan ihtiyaçlar›n› giderecek, di€er

yandan profesyonel çal›flanlara, gerçekte ne kadar

az fley bildiklerini, neleri ö€renmeleri gerekti€ini

ortaya koyacakt›r. 

Lojistik hiçbir ifl koluna benzememektedir. Farkl›

disiplinlerden karma bir sistemle ö€renilmekte;en-

düstride, hem akademik hem de pratik bilgilerin

harmanlanmas› ile kullan›lmaktad›r. Bu harmanla-

may› sektörümüzün üst düzey yöneticileri yapacakt›r.

Yapmal›d›rlar. Aksi takdirde bir gün çok fley bilen

ama nedenini bilmeyen üst yöneticiler, alt seviye-

lerindeki hiçbir fley bilmeyen ama nedenlerini

bilen personelle çal›flmaya bafllayacak, iletiflim

sorunu yaflayacak, hatalara, sorunlara yol açacak-

lard›r. Üst düzey yöneticilerimizi masalar›n›n ba-

fl›ndan hiç olmazsa haftada bir kaç saat, gündüz

veya gece kalkmaya, ö€retmeye ve ö€renmeye

ça€›r›yorum. 

Atilla
Yıldıztekin

ARTVİN 

Polis kaçakç›lara
GÖZ AÇTIRMADI
∂ Hopa’da son y›llar›n en büyük eroin
operasyonu yap›ld›. Operasyonda bir
araçta 50 kilo 573 gram eroin ele ge-
çirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözalt›na
al›nd›. Doğu illerinden bir araçla geti-
rilen uyuşturucu maddenin Artvin ve
buradan da bat› illerine nakledileceği
ihbar›n› alan Artvin ‹l Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla
Mücadele ekipleri, arac› takibe alarak
Hopa Sanayi Bölgesi’nde durdurdu.
Eğitimli köpeklerle yap›lan aramada
arac›n çeşitli gizli bölümlerinde 98
paket halinde 50 kilo 573 gram eroin
maddesi ele geçirildi. 

TRABZON

Sigara kâğ›tlar›
YİNE YOK OLDU
∂ Trabzon Gümrük ve Muhafaza Baş-

müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’a gitmek
üzere Kap›kule’den Türkiye’ye giriş
yapan, ancak Sarp S›n›r Kap›s›’ndan
ç›k›ş› gerçekleşmeyen sigara kâğ›d›
yüklü yabanc› plakal› TIR’› Trabzon’un
Akçaabat ilçesinde ele geçirirken,
TIR’da olduğu beyan edilen sigara
kâğ›tlar›na ulaş›lamad›. TIR’a el ko-
nulurken, TIR’da bulunamayan 3 bin
808 kilogram ağ›rl›ğ›ndaki sigara kâ-
ğ›d›na ulaş›lmaya çal›ş›l›yor. TIR’la
birlikte kaçakç›l›ğa konu eşyan›n top-
lam değeri ise185 bin 401 Lira. 

ŞIRNAK

SATAMADAN 
YAKALANDILAR
∂ Jandarma ekipleri Silopi’de ak›llara

durgunluk veren bir kaçakç›l›k olay›n›
ortaya ç›kard›. Irak’a yük taş›yan
baz› şoförler yüklerini ald›ktan sonra
lastiklerini eskileri ile değiştirip Irak’a
geçiyor. Irak’ta s›f›r lastik al›p, las-
tiklerini değiştiren kurnaz sürücüler,
dönüşte giderken kulland›klar› eski
lastikleri s›f›r lastik diye sat›yor. Sü-
rücülerin Silopi ile Irak aras›ndaki
mesafe 10 kilometre olduğundan
araçlar›na bu k›sa mesafeyi götürecek
kadar çok eski lastikleri tak›p Irak’ta
değiştirdikleri ve dönüşte Silopi’de
lastikleri söküp iyice y›kad›ktan sonra
bir yerde toplay›p, bat› illerine satmak
üzere gönderdikleri ortaya ç›kt›.

EDİRNE

Panelvan yasağ› 
esnafa zor 
günler yaşat›yor
∂ Kap›kule S›n›r Kap›s›’ndan girişine izin verilmeyen
panelvan araçlar, Edirne esnaf›n› olumsuz yönde
etkiliyor. Panelvan türü araçlar›yla günü birlik gi-
riş-ç›k›ş yaparak Edirne ekonomisine büyük katk›
sağlayan Bulgarlar, Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’n›n uygu-
lamas›na tak›ld›. Bakanl›k talimat› ile girişine izin
verilmeyen araçlar Kap›kule S›n›r Kap›s›’ndan geçiş
yaparak Türkiye’ye giremiyor. Her gün Edirne’ye
gelerek sebze ve meyve alan günübirlikçilere uygu-
lanan panelvan yasağ› birçok esnaf› kepenk kapatma
noktas›na getirdi. Ulaşt›rma Bakanl›ğ› taraf›ndan
uygulamaya konan yasağ›n kald›r›lmas› için giri-
şimlerde bulanan Edirneli yetkililer, yaşanan sorunu
ilk olarak D›ş Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan›
Zafer Çağlayan’a iletti. Kendilerini direkt olarak
etkileyen olay›n bir an önce çözüme kavuşmas›n›
isteyen esnaf, bu tür uygulamalar›n Edirne’ye büyük
zarar verdiğini düşünüyor.  S›k›nt›l› günler geçiren
esnafa bir darbe de panelvan yasağ› ile vurulduğunu
belirten esnaf, özellikle Edirne halini bitirme nok-
tas›na getiren uygulaman›n son bulmas›n› istiyor. 

iTO Başkanı ve 120 işadamı
HABUR’U ZiYARET ETTi

‹
stanbul Ticaret Odas› (‹TO)
Baflkan› Murat Yalç›ntafl,
fi›rnak’ta yapt›r›lacak oku-

lun protokolünü imzalamadan
önce yapt›€› konuflmada, ‹s-
tanbul'dan 120 kiflilik ifl adam›
heyetiyle fi›rnak'a geldiklerini,
amaçlar›n›n ‹stanbullu ve fi›r-
nakl› ifladamlar›n› daha da ya-

k›nlaflt›rarak, iki flehir aras›n-
daki ekonomik iliflkileri art›r-
mak oldu€unu söyledi.

fi›rnak temaslar›ndan sonra
akflam saatlerinde Habur S›n›r
Kap›s›’na geçen heyeti Habur
Mülki ‹dare Amiri, fi›rnak Vali
Yard›mc›s› Abdullah Akdafl
karfl›lad›. Heyeti karfl›layanlar

aras›nda Silopi’den STK ve ifla-
damlar›n›n olmay›fl› gözlerden
kaçmad›. Karfl›laman›n ard›n-
dan Habur S›n›r Kap›s›’n› zi-
yaret eden ‹TO Baflkan› Yal-
ç›ntafl ve heyeti, Vali Yard›m-
c›s› Abdullah Akdafl, Habur S›-
n›r Kap›s›’n›n faaliyetleri ve
ifllevi hakk›nda bilgilendirdi. 

‹stanbul Ticaret Odas›
(‹TO) Baflkan› Yalç›n-
tafl, ‹stanbul’dan 120
kiflilik ifl adam› heye-

tiyle Habur S›n›r Kap›-
s›’n› ziyaret etti.

Hopa Gümrük ve Mu-
hafaza Başmüdürlüğü
verilerine göre, bölge-
nin ve Türkiye’nin

doğu coğrafyas›ndaki ülkelere aç›lan
Sarp S›n›r Kap›s›’ndan 2009 y›l›nda
toplamda 2 milyon 616 bin 849
kişi, 204 bin 49 TIR-kamyon, 184
bin 843 otomobil ve 42 bin 33
otobüs karş›l›kl› geçiş yapt›. Kap›dan
bir milyon 306 bin 879 kişi giriş ya-
parken, bir milyon 309 bin 970 kişi
ç›k›ş yapt›. 2008 y›l›na göre Türki-
ye’ye girişlerde 2009 y›l›nda yüzde
65 oran›nda art›ş yaşand›. Ç›k›şlar-
daki bir y›ll›k art›ş oran› da yüzde
66 olarak gerçekleşti. 2008 y›l›nda
kap›dan yap›lan yolcu girişi 789 bin
444, yolcu ç›k›ş› ise 789 bin 903
olarak kay›tlara girmişti.

Sarp S›n›r Kap›s›’ndan TIR-kam-
yon ç›k›şlar›nda da 2009 y›l›nda
toplamda karş›l›kl› 204 bin 49 TIR-
kamyon arac› geçiş yapt› ve bir ön-
ceki y›la oranla rekor art›ş sağland›.
2008 y›l›nda 41 bin 720 TIR-kam-
yon arac› kap›dan ç›k›ş yaparken,
2009 y›l›nda 100 bin 334’e ulaşt›.
2008’e göre 2009 y›l›ndaki art›ş
yüzde 141 oldu. Ayn› kap›dan Tür-

kiye’ye TIR-kamyon arac› girişi
2008 y›l›nda 69 bin 865 iken 2009
y›l›nda bu araç say›s› 103 bin 715’e
yükseldi. Türkiye’ye kap›dan TIR-
kamyon arac› girişinde 2009 y›l›nda
art›ş yüzde 48 oldu.

Sarp S›n›r Kap›s›’ndan otobüs ç›-
k›şlar›nda ise toplamda 42 bin 33
karş›l›kl› sefer yap›ld›. 2008 y›l›nda
14 bin 898 olan otobüs seferleri 2009
y›l›nda 21 bin 107’ye ç›kt›. Otobüs
ç›k›şlar›ndaki bir y›ll›k art›ş yüzde 42
olurken, girişlerde ise 2008 y›l›nda
14 bin 664 olan say› 2009 y›l›nda 20
bin 926’ya yükseldi. Otobüs girişle-
rinde y›ll›k art›ş ise yüzde 43 olarak
gerçekleşti.

Otomobil giriş-ç›k›şlar›nda da yüksek
art›şlar sağland›. Sarp S›n›r Kap›s›’ndan
2009 y›l›nda toplamda 184 bin 843
karş›l›kl› otomobil geçişi yaşand›.
2008 y›l›nda 56 bin 36 otomobil
Türkiye’ye giriş yaparken, 2009 y›l›nda
otomobil girişleri 84 bin 353’e yük-

seldi. Otomobil girişlerinde 2009 y›-
l›nda yüzde 51’lik art›ş yaşan›rken,
otomobil ç›k›şlar› 2008 y›l›nda 80
bin 456’dan 2009 y›l›nda 100 bin
490’a yükseldi. Bir y›ll›k art›ş ise
yüzde 25 olarak gerçekleşti. 

HACISALİHOĞLU “SARP
SINIR KAPISI DOĞU İLE
BATI ARASINDA KÖPRÜ”

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odas›  (TTSO) Yö-
netim Kurulu Başkan› M. Suat Hac›-
salihoğlu, gerek Doğu Karadeniz Böl-
gesi gerekse ülkemizin ekonomisi aç›-
s›ndan Sarp S›n›r Kap›s›’n›n uluslararas›
ticarette motor görevi gördüğünü söy-
ledi. Türkiye ve Gürcistan aras›nda
Sarp S›n›r Kap›s› bağlant›s›n›n iş adam-
lar›na doğu pazarlar›na ulaşmada bü-
yük bir f›rsat sağlad›ğ›n› kaydeden
Hac›salihoğlu; “2009 y›l›nda yükselen
ç›k›ş›n devam ettirilmesi gerekmektedir.

Görüldüğü gibi Sarp S›n›r Kap›s›’n›n
Gürcistan ve devam›nda Türki Cum-
huriyetler’e ve Kafkaslara ulaş›mda
önemi giderek art›yor. Ayn› şekilde
komşular›m›z›n da Türkiye’ye ve bat›ya
aç›lmas›na olanak veriyor” dedi.

Sarp S›n›r Kap›s›’n›n yolcu geçişleri
yan›nda önemli bir ticaret kap›s›
olarak geliştiğini belirten Başkan Ha-
c›salihoğlu; “Kap›dan pasaportsuz
geçiş için odam›z nezdinde çal›şmalar
sürdürülüyor. 72 saat içinde pasa-
portsuz geçiş, turizm turlar› için Gür-
cistan taraf›ndan yasal altyap› haz›r-
land›. Türkiye taraf›n›n da gerekli
ad›mlar› atmas› için merkezi hükümet
nezdinde girişimlerimizi art›racağ›z”
diye konuştu.

Sarp S›n›r Kap›s›  20 milyon dolara
modernize edilerek 2009 y›l› baş›nda
hizmete aç›l›rken, Sarp S›n›r Kap›-
s›’n›n Gürcistan taraf›n›n da mo-
dernizasyonunun yak›nda başlaya-
cağ› öğrenildi.

Sarp Sınır Kapısı’nda rekor 

Trabzon ve bölge ekonomisinin can damarı haline gelen
Sarp Sınır Kapısı’nda modernizasyonun tamamlanmasının

ardından 2009 yılında rekor  artışlar yaşandı 

BULGAR 
HÜKÜMETi

RÜşVET
AVINDA

Bulgaristan hükümeti s›n›r kap›lar›nda yaflanan ve ülke ekonomisine büyük
zararlar verdi€i öne sürülen kaçak mallar›n geçifline izin veren polisleri ve güm-

rük görevlilerini izlemek için kameral› kay›t sistemine geçiyor.

∂ Hamzebeyli S›n›r Kap›s›’ndan gi-
riş-ç›k›ş yapan baz› TIR’lar› de-
netime alan Gümrük Muhafaza
Ekipleri, Almanya’dan yüklediği
yükünü ‹stanbul-Halkal› Güm-
rük’üne götüren bir TIR’da arama
yapt›. Yap›lan arama sonucunda
H.B’nin kulland›ğ› M-GT-1077
çekici M-GT-1078 plaka say›l›
TIR’da, beyan›nda fotokopi kağ›d›
yazan ancak içerisinden çok say›da
fotokopi makinesi, cep telefonu,
LCD tv, optik lens kesici ve do-
ping amaçl› kullan›lan ithal protein
maddesi yakaland›.

Göstere göstere
KAÇAKÇILIK

∂ Bulgaristan polisi ve gümrük görevlileri
bundan böyle 24 saat süre ile kameralarla
izlenecek. Ülkeye kaçak olarak sokulan
ve ço€unlu€u Türkiye’den al›nan mal-
lardan oluflan sigara, temizlik maddesi
ve benzeri ürünleri geçirmek için yasal
çerçevedeki limitlerin üzerine ç›kan ve
geçimini bu yolla sa€layan çok say›da
Bulgar vatandafl› bundan böyle verdi€i
rüflvetle de geçemeyecek. Bulgar vatan-
dafllar›n Türkiye’den ald›klar› mallar›n
yan›nda Kap›kule Gümrük’ündeki free
shoplardan ald›€› sigara ve alkol mad-

delerini araçlar›n de€iflik yerlerine sak-
lad›klar› ve bunlar› Bulgar gümrük gö-
revlilerine verdikleri rüflvetlerle ülkeye
soktuklar›n› tespit eden Bulgar makamlar›
s›n›r kap›s›ndaki 95 memuru aç›€a alm›fl,
ancak yap›lan tüm de€iflikli€e ra€men
rüflvetin önüne geçememiflti. Rüflveti ön-
lemek ve belgelemek için gümrük saha-
s›nda de€iflikliklere giden Bulgar yetkililer
gümrük sahas›n›n de€iflik noktalar›na
24 saat süre ile izlemeyi sa€layan ve
genel bir merkezden kay›t alt›na al›nacak
kamera kay›t sistemini kurma karar› ald›.

Bulgaristan Baflbakan›
Boyko Borisov
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2010 y›l›n›n yeni bir dönem ol-
duğunu söyleyen Kabatepe,
Türkiye ihracat›na bak›ld›-

ğ›nda ilk aylarda gelen sonuçlar›n ümit verici
olduğunu belirterek; “Bir önceki ay ile karş›-
laşt›rd›ğ›n›z zaman otomotiv endüstrisinin ih-
racatta yüzde 40’l›k bir art›ş yapt›ğ›n› gördük”
dedi. Geçtiğimiz y›l›n ilk aylar›n›n krizin çok
derin yaşand›ğ› bir zaman oluşunu da göz ard›
etmemek gerektiğini vurgulayan Kabatepe, Tür-
kiye’nin genel ihracat› içerisinde otomotiv en-
düstrisi ihracat›n›n büyük bir pay› olmas›n›n
önemli olduğunu belirterek; “Yani bu bize gös-
teriyor ki, 2010 için gerekli özen gösterildiği

takdirde ve al›nmas› gereken tedbirler al›nd›-
ğ›nda, otomotiv sektörünün durumu çok daha
iyiye gidecek” dedi.

“ÖNEMLİ PAZARLARDA 
ÖNEMLİ ETKİLER SAĞLANABİLİR”

Yeni pazarlara ulaşmak için belli ilave desteklerin
olmas› gerektiğini vurgulayan Kabatepe; sözlerini
şöyle sürdürdü: “Mesela hep Uzak Doğu yollar›na
gitmeye çal›ş›yoruz. Deniz aş›r› pazarlara gitmeye
çal›ş›yoruz. Bu pazarlara gitmekte üreticilere
biraz daha destek vermek gerekir. Üreticileri
lojistik konular›nda desteklemeliyiz. Devletin

Türkiye’nin ihracat› 
ve otomotiv sektörü 
hakk›nda konuşan 

Kabatepe; “Pazarda
başar›n›n temel koşu-
lu kalite. Bizler de ba-
şar›lar›m›z› kalitemize 

borçluyuz” dedi

Üretimde en büyük avantaj kalite
navlunlar konusunda üreticilere ve ihracatç›lara biraz
daha desteği olmal›. Önemli pazarlarda önemli etkiler
sağlanabilir.” Amerika’da Ford Otosan’›n etki anlam›nda
bir başar› gerçekleştirdiğini ifade eden Kabatepe, şöyle
konuştu: “Mesela Amerika’da Ford Otosan bunu
başlatt›. Bu işin anavatan› olan Amerika’ya arac›n› satt›
ve bu araç, o pazarda kendi s›n›f›nda ‘Y›l›n Arac›’
ödülünü kazand›. Ford Transit Connect, kendi baş›na
hem Avrupa k›tas›nda hem Amerika k›tas›nda üst üste
‘En Başar›l› Araç’ ödülünü alm›ş tek araç. Ve Ford
Transit, Türkiye’de geliştirilmiş bir araç. Şimdi Fiat da
bu pazara girmeye çal›ş›yor ve muhtemelen onlar da
başar›l› olacakt›r. Renault’un Fransa pazar›nda bu
konuda ne kadar önemli başar›lar elde ettiği net olarak
ortada. Otobüs konusunda da son derece başar›l›y›z.
D›ş pazarda önemli etkilerimiz var.” Türkiye’nin d›ş
pazardaki önemli etkilerini lojistik ve mevzuat konular›
şeklinde s›ralayan Kabatepe; “Mevzuat konusunda
halen mevcut problemlerimiz var. Yani ihracatç›n›n iş-
lerini kolaylaşt›racak, maliyetlerini düşürecek, onlar›
daha elastik, daha h›zl› hareket etmeye yöneltecek,
destekleyecek mevzuat tedbirleri al›nmal›” dedi. 

“KOMŞULARIMIZLA TİCARİ 
İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM”

Kabatepe, Ortadoğu’nun Türkiye için büyük bir
pazar olduğunu söylerken, bunun yan›nda en yak›n
komşular›m›zla geliştirdiğimiz ticari ilişkilerin Orta-
doğu’daki ilişkilerimize oranla çok düşük olduğunu
vurgulad›: “Yüzdelere bakt›ğ›n›z zaman, biz Çin’de,
Rusya’da bile çok daha yüksek oranlara sahipken,
Bulgaristan, Yunanistan gibi en yak›n komşular›m›zla
hala yüzde 1’leri konuşuyoruz. Hatta çoğu komşu
ülkeyle ticari ilişki oranlar›m›z yüzde 1’lerin bile al-
t›nda. Bunlar yak›n komşular›m›z, hemen yan› baş›-
m›zdaki pazarlar” şeklinde konuşurken, bu ülkelerle
serbest ticaret anlaşmalar›n›n ve bu pazarlarla ilişkilerin
biraz daha art›r›lmas›n›n son derece önemli olduğu
vurgusunu yapt›. 

İHRACATTA KALİTENİN ÖNEMİNİ
“Hiçbir yar›şta birinin eksiğinden dolay› bize bir

eksi yaz›lmas› hoş bir şey değil. Ama burada bir
rekabet var. Ve bu rekabet ortam›ndan başar›l›
ç›kmak için, kalite hususuna özen göstermemiz ge-
rekiyor” diyen Kabatepe, kalitenin son derece önemli
olduğunun alt›n› çizdi. Bir arac›n imalat›nda kalite
ne kadar başar› getiriyorsa, eksik kalitenin de başa-
r›s›zl›k getireceğini söyleyen Kabatepe; “Bizim için
önemli olan şeyler; araçlar›m›z›n kalitesi ve pazarda
elde ettiğimiz başar›lar” diyerek, başar›y› kaliteye
borçlu olduklar›n› sözlerine ekledi.

DAF- TIRSAN
Ankara Lojistik
Üssü’nde 
∂ TIRSAN, Türkiye’deki bayi ağ›n› genişletmeye
devam ediyor. Konya Şubesi’nden sonra bu kez
s›ra Ankara’dayd›. DAF- TIRSAN Ankara Şubesi,
Ankara Lojistik Üssü’nde hizmet vermeye başlad›. 

Ankara’n›n Kazan ilçesinde Türkiye’nin ilk ve en
büyük uluslararas› taş›mac›l›k üssü olan Ankara
Lojistik Üssü’nde DAF-TIRSAN Otomotiv A.Ş.
Ankara Şubesi’nin aç›l›ş› gerçekleşti.

Sat›ş ve sat›ş sonras› merkezi olarak hizmet
verecek olan DAF-TIRSAN Otomotiv A.Ş. Ankara
Şubesi, bin metrekare kapal› alana sahip ve ayn›
anda 12 çekici veya semi-treylere servis hizmeti ve-
rebiliyor. Ocak ay›nda Konya Şubesinin kap›lar›n›
açan DAF-TIRSAN Otomotiv A.Ş., Ankara’dan
sonra ‹zmir’de sat›ş ofisi aç›l›ş›n› gerçekleştirecek.

Türkiye’nin lider semi-treyler üreticisi TIRSAN,
Kässbohrer, TIRSAN, Talson, Hendricks markal›
geniş semi treyler ürün gam› ile 33 y›ld›r müşteri-
lerinin ihtiyaçlar› doğrultusunda taş›mac›l›k çözümleri
sunuyor. Kuruluşundan bu yana sektörde trendleri
belirleyen TIRSAN, son olarak lansman›n› gerçek-
leştirdiği Kässbohrer Tenteli ve Aç›k Kasa araçlar
ile kriz ortam›nda nakliyecilerin rekabetçiliğini güç-
lendirecek yüksek kaliteli ve düşük maliyetli araçlar
sunuyor. TIRSAN’on, 1995 y›l›ndan bu yana başar›
ile sürdürdüğü DAF Trucks N.V. Türkiye distribü-
törlüğü geçtiğimiz y›l yenilenen distribütörlük an-
laşmas› ile süresiz olarak uzat›ld›. Avrupa’n›n önemli
çekici üreticilerinden DAF, 2009 y›l›nda küresel
krizin etkilerinin sürmesine rağmen başar›lar›na
bir yenisini ekleyerek yüzde 19,8’lik pazar pay› ile
Avrupa çekici lideri oldu.

Aç›l›fl törenine TIRSAN Yönetim Kurulu Baflkan›
Çetin Nuho€lu da kat›ld›.

FORD OTOSAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CENGİZ KABATEPE:

SIRADA İZMİR VAR

Cengiz Kabatepe
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ADR’YE ‘TARAF’ OLDUK

ADR’ye taraf olmadı€ımız-
dan dolayı 1995 yılından
bu yana Almanya des-
tekli verilen Tehlikeli

Madde taşıma e€itimlerine Tür-
kiye 22 Mart itibariyle ADR ülkesi
kabul edildi€i için ara verildi. E€i-
tim konusu önümüzdeki günlerde
netlik kazanacak.

Sonunda beklenen oldu Türkiye
22 Mart itibari ile ADR’ye taraf oldu.
Türkiye böylece ADR Konvansiyo-
nu’na taraf olan 46’ıncı ülke olurken
mevzuattaki boşlukların nasıl ve
ne zaman kapanaca€ı konusu hala
karanlıkta. 

1995 yılından bu yana Almanya
destekli ve kontrollü uygulanan
“ Tehlikeli Madde Taşıma E€itim-
leri”ne Türkiye taraf ülkelerden
biri oldu€u için ara verildi. Ama
Türkiye’de bu e€itimlerin hangi
kurum tarafından verilece€i, de-
netimlerin kimin tarafından ya-
pılaca€ı belirlenmedi. 

SEKTÖR UYARMIŞTI
Özellikle tehlikeli madde taşı-

macılı€ı yapan uluslararası nakliye
şirketleri taraf olma sürecinden
sonrasına dikkat çekerek, yetkili
kurum ve kuruluşların bir an önce
belirlenmesini bakanlıktan istedi.
Sürecin uzamasının nakliye şir-
ketlerini zor duruma sokaca€ına
dikkat çeken sektör kuruluşları şo-
förleri ADR e€itiminden geçip ser-
tifika alamadı€ı için direksiyona
geçecek şoför bulmakta zorlanı-
labilece€ine dikkat çekerken bek-
lene oldu. Sadece Hayırlı E€itim
Merkezi’ne son bir ay içinde e€itim
almak için başvuran şoför sayısı
55’e ulaştı. Ancak merkez bu e€i-
tim sonunda sınav yapıp, sertifika

verecek kurum belirlenmedi€i için
e€itim vermiyor. Bu durum da
ADR taşıması yapan şirketlerde
çalışan şoförleri birinci derecede
etkiliyor. Zira sertifikası olmayan
şoför direksiyona geçemiyor. 

Yurtiçinde faaliyet gösteren ulus-
lararası nakliye şirketlerinin şoför-
lerinin etkileyen bu durumdan
yurtdışında yaşayan Türk şoförleri
de etkilendi. Yabancı dilleri iyi ol-
madı€ı için Türkiye’de e€itim veren

merkezlerde e€itim alıp sınava gi-
ren şoförler e€itimler durdu€u için
bu haklarından yoksun kaldı. 

BAKANLIK ALT YAPIYI
KURMAYA ÇALIŞIYOR

Durum böyleyken Ulaştırma
Bakanlı€ı e€itimler ve denetimler
konusunda bir çalışma yapıyor.
Çalışma öncesinde sektör der-
neklerinden görüş istedi. Der-

nekler bakanlı€a rapor sunarak
e€itimlerin nasıl yapıldı€ı, işlenen
konular, sonrasında yapılan sınav
gibi konularda görüşlerini bil-
dirdi. Bildirilen görüşler arasında
Türkiye’deki sınavları ve dene-
timleri de Almanya örne€inde
oldu€u gibi Sanayi ve Ticaret
Odaları’nın yapması.  Bakanlı€ın
bu görüş uygun bulup bulma-
yaca€ı da önümüzdeki günlerde
belli olacak. 

Karsan’›n yaklaş›k 2 mil-
yon dolarl›k yat›r›m ile
yenilenen Bursa Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde-

ki fabrikas›nda Yeni HD Serisi
hafif kamyonlar›n üretimi yap›la-
cak. Hyundai Truck Yeni HD Se-
risi’nin yollara ç›k›ş› nedeniyle
Bursa fabrikas›nda EURO 4 mo-
torlu yeni HD‘lerin yollara ç›k›ş›
törenle kutland›. 

Törene Karsan CEO’su Murat
Selek, Hyundai Motor Company
Ticari Araçlar Başkan  Yard›mc›s›u
W.S. Min, Karsan Pazarlama Şirket
Müdürü Vanç›n Kitapç› kat›ld›. 

Karsan CEO’su Murat Selek;
Karsan ve Hyundai ekiplerinin
uyumlu işbirliğine değinerek Euro
4 normundaki Yeni HD Serisi
araçlar›n üretimine planlanan şe-
kilde ve hedeflenen kalite seviye-
sinde başland›ğ›n› söyledi. Selek
sözlerine şöyle devam etti;
“2007’de pazara sunduğumuz
HD Serisi’ni pazarlama faaliyet-
lerimiz ve güçlü bayi teşkilat›m›z
sayesinde k›sa bir sürede pazar›n
önemli oyuncular›ndan biri haline
getirdik.  2008’de pazar pay›m›z
yüzde 9’du. Bu pay geçen sene
yüzde 20’ye ç›kt›.  2.5 kat büyü-
dük. Şimdi yeni HD Serisi ile
başar›m›z› sürdüreceğiz.”

İHRACAT ATAĞI 
Selek, “Hyundai gibi bir dev

ile bu işbirliği ve başar›lardan
mutluluk duyuyoruz” derken; y›l-
da 5 bin adete ulaşan bir üretimi
hedeflediklerini dile getirdi. Selek
iç pazar›n yan›s›ra bu kez Türkiye
çevresi ülkelere ihracat yap›lmas›n›
planlad›klar›n›, Doğu Avrupa,
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülke-
lerini ihracat rotas› olarak belir-
lediklerini söyledi. 

Hyundai Motor Company Ticari
Araçlar Başkan Yard›mc›s› W.S.
Min  ise  2009’un otomotiv sektörü
aç›s›ndan zor bir y›l olmas›na rağ-
men Hyundai Motor Company’nin
sat›şlar›n› yüzde 11 art›rarak 3.1
milyon adede ulaşt›rd›ğ›na dikkat
çekti. Bu performans ile Hyun-
dai’nin dünyan›n beşinci en büyük
otomobil üreticisi konumuna gel-
diğini vurgulayan Min; “Ticari
araç s›n›f›nda 2007’de Karsan ile
birlikte Türkiye’de hafif kamyon
pazar›na kuvvetli bir giriş yapt›k”
dedi. Min sözlerine şöyle devam
etti: “Bu döneme kadar iki Japon
markas›n›n ağ›rl›ğ›n›n olduğu  pa-
zarda  pazar pay›m›z› 2008’de
yüzde 8’e, 2009’da ise yüzde 20’ye
taş›d›k. Bu başar›ya Karsan’›n ticari
ve endüstriyel alandaki tecrübesi
olmadan ulaşamazd›k. Hedefimiz
Karsan’la olan işbirliğimizi devam
ettirerek Türkiye’nin önde gelen
ticari araç markalar›ndan biri ol-

mak.” Min Türkiye’nin Avrupa
ve Asya aras›nda kültürel ve eko-
nomik bir köprü olduğunun alt›n›
çizerken sözlerine “Karsan ve
Hyundai Türk otomotiv sektörü-
nünü gelişmesinde pivot rolü üst-
lenecek“ diyerek nokta koydu. 

Karsan Pazarlama Şirket Mü-
dürü Vanç›n Kitapç› ise ürün yel-
pazesinin y›l sonuna kadar kade-
meli olarak genişleyeceğini belir-
terek; “Yeni HD Serisi ile mevcut
başar›m›z› ve pazardaki etkinli-
ğimizi daha da art›rmay› hedefli-
yoruz” dedi. Kitapç›, daha pazara
ç›kmayan Yeni HD 85 adetlik bir
sipariş ald›ğ›n› da aç›klarken lans-
mana uygun bir fiyat ile müşteriye
gideceklerini söyledi. 

HYUNDAI TRUCK 
YENİ HD SERİSİ 
∂ Euro 4 emisyon normlar›na uygun

dizayn edilmiş modern, çevre

dostu, Turbo Intercooler motor,
∂Motor gücü ve motor torkuna

bağl› olarak artan serilik ve çekiş
gücü, 

∂Daha yüksek maksimum h›za ula-
şabilme ve t›rmanma kabiliyeti,

∂Denso marka Common Rail yak›t
sistemi,

∂‹ddial› yak›t tüketimi,
∂Ön ve arka viraj denge çubuklar›,
∂Olumsuz hava koşullar›nda net

görüşü sağlayarak güvenliği ar-
t›ran ›s›tmal› yan aynalar,

∂Sadece ağ›r tonajl› kamyonlarda
görülebilen, sürücünün yolcu-
luklarda daha az yorulmas›n›
sağlayan özel kabin-süspansiyon
sistemi,

∂Katlanarak, dinlenme imkanla-
r›nda üzerinde yatmaya uygun
hale gelebilen vites sistemi,

∂Katland›ğ› zaman arkas› bardakl›k
tepsi olan orta koltuk.

TAYSAD’›n hedefi
7.5 milyar ihracat

Taş›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derneği’nin
yeni Başkan› otomotiv yan sanayinin 2010
projeksiyonu aç›klad›. Kaya, 2010’da 7.5 milyar
dolarl›k ihracat hedefi koy-
duklar›n› belirtti. 

TAYSAD’da başkanl›k bay-
rağ›n› devralan Celal Kaya, der-
neğin yeni projelerini anlatt›.
En büyük amaçlar›ndan birinin
yurtd›ş›nda ofis açarak üyelerine
yeni f›rsatlar yaratmak istedik-
lerini dile getiren Kaya, “Üye-
lerimizin ihracat kabiliyetleri
yüksek. Bu noktada Almanya’da ofis açmay›
planl›yoruz. Hedefimiz ihracat yapan KOB‹
üyelerimizin yurtd›ş›nda daha rahat hareket et-
melerini sağlamak” diye konuştu.

İHRACAT HEDEFİ 7.5 MİLYAR $
Başkan Kaya, 2010 y›l›nda yan sanayi olarak

7.5 milyar dolarl›k ihracat hedeflediklerini,
ana sanayiyle birlikte ihracat›n 22 milyar dolar›
bulabileceğinin alt›n› çizdi. Kaya, toplam bir
milyon adet üretim hedeflediklerini, ilk üç
ayl›k 260 bin adedi bulan üretim dikkate al›n-
d›ğ›nda ise bu hedefi yakalayabileceklerini vur-
gulad›. Celal Kaya, Türkiye’nin yeni pazarlara
yönelmesi gerektiğini de dikkat çekti. “Yan sa-
nayinin ayakta durmas› için yeni müşterilere
ihtiyaç var diyen” Kaya, rotay› Güney Amerika
olarak gösterdi. “Güney Amerika bakir bir
bölge diyen Kaya; “‹ran, M›s›r, Kuzey Afrika
yan sanayicilerimiz taraf›ndan keşfedilmeyi
bekliyor” diye konuştu. 

ALMANYA’DA OFİS AÇILACAK 

Celal Kaya

Ekol Lojistik
Diyarbak›r’da 
Ekol Lojistik Diyarbak›r’da aç-

t›ğ› yeni dağ›t›m merkeziyle
Türkiye genelindeki dağ›t›m

merkezi say›s›n› 16’ya yükseltti.

Ekol Lojistik, Adana, Afyon, Ak-
saray, Ankara, Antalya, Bal›kesir,
Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep,
‹stanbul, ‹zmir, Muğla, Sakarya ve
Samsun’da sahip olduğu dağ›t›m
merkezlerinin say›s›n› Diyarbak›r
şubesiyle 16’ya yükseltti. 

SIRADA ÇORUM 
VE ERZURUM VAR 

2010 y›l› içerisinde Çorum ve Er-
zurum’da da dağ›t›m merkezi aça-
caklar›n› belirten Ekol Lojistik Ulusal
Dağ›t›mdan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Cavit Değirmenci;
“2007’den beri h›zl› bir şekilde ge-
liştirdiğimiz hizmet ağ›m›z› güçlen-
dirmeye devam ediyoruz. Lokal da-
ğ›t›m merkezi kurman›n getirdiği
en önemli avantaj; müşteri memnu-
niyetinin artmas›d›r. Bulunduğumuz
coğrafyan›n her noktas›na h›zl› ve
kaliteli hizmet sunma f›rsat› yakala-
yarak müşteri memnuniyetini artt›-
r›yoruz. Bu y›l›n ilk yat›r›m›n› Di-
yarbak›r’a yapt›k ve y›l içerisinde
de dağ›t›m merkezi yat›r›mlar›m›za
h›z kesmeksizin devam edeceğiz. Bu
doğrultuda ulusal dağ›t›m ciromuzu
3 y›l çerisinde 7 kat artt›rmay› he-
defliyoruz” dedi. 

HAMİT ŞANVERDİ:

Suriye ile 
sorun şimdilik
ÇÖZÜLDÜ 

UND Yönetim Kurulu Üyesi Hamit
Şanverdi, Türkiye’nin körfez pazar›na
aç›lan kap›s› Suriye’de her gün yeni
bir sorunun yaşand›ğ›n› söyledi. 

UND Yönetim Kurulu Üyesi Hamit
Şanverdi, Suriye ile yaşanan “Uzun-
luk” sorununun 2 y›l süre ile çözül-
düğünü söyledi.  Suriye taraf›, Türk
taraf›n›n 23,75 cm’den uzun araçlara
geçiş izni vermemesi üzerine stan-
dartlara tamamen uygun Türk araç-
lar›nda bile olmad›k bir kusur bula-
rak, araçlar›n Suriye’ye geçişine izin
vermiyordu. Şanverdi,  bakanlar dü-
zeyinde   yap›lan görüşmeler sonra-
s›nda 23,75 cm uzunlukta araçlar›n
Cilvegözü-Habur, Öncüp›nar –Ha-
bur  kap›lar›n›  kullanarak Türkiye’ye
girmesi sağland›. Şanverdi, Suriye’nin
de bu jeste karş›l›k 18,75 cm uzun-
luğundaki Türk araçlar›n›n Zaho’ya
girmesine izin verdiğini belirtti. 

Şanverdi;  “Suriye’yi Avrupa ülkesi
gibi düşünemeyiz. Bizim 20- 30 y›l
gerimizde” derken Suriye’nin Tür-
kiye’nin körfez ülkelerine aç›lan tek
kap› olma özeliğini iyi kulland›ğ›n›n
alt›n› çizdi. Şanverdi , “Suriye ile en
son yapt›ğ›m›z KUK toplant›s›nda
ikili taş›mada geçiş ücretlerinin kal-
d›r›lmas› karara bağland› ve imza
at›ld› ama kararlar uygulamaya ko-
nulmad›.  Suudi Arabistan’a yap›lan
taş›malar›n bu kadar düşmesinin ne-
deni budur. Suriye’nin uygulamalar›
nakliyeci ve ihracatç›lara her gün
yeni bir sorun doğuruyor. Bu nedenle
ihracatç› deniz yolunu tercih etmeye
başlad› “ diye konuştu. 

Değirmenci , yıl sonuna kadar 2 yeni da-
ğıtım merkezi daha açacaklarını belirtti.

HYUNDAI TRUCK Yeni HD
Serisi Bursa’dan yola ç›kt›
Karsan; dünya devi Hyundai ile aras›ndaki mün-
has›r üretim ve distribütörlük anlaşmas› kapsam›n-
da Yeni HD Serisi araçlar›n üretimine Bursa
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada başlad›. 

ADR’ye taraf olan 46’›nc› ülke Türkiye’de haz›r
olmayan alt yap› firmalar› floförsüz kalma

tehlikesiyle karfl› karfl›ya b›rakt›. fioförler ADR
e€itimi alamad›klar› için sertifika da alam›yor 

M.Sabri
DÂNÂBAŞ

B
ilindi€i üzere Kamyon sektörü birkaç

y›ld›r ç›kmazda.. Her ne kadar bu

sektör a€›r aksak, topallayarak gi-

diyorsa bile bu alanda üretimde bu-

lunan imalatç›lar kriz falan dinlemeden yat›-

r›mlar›na devam etmekte kararl›l›k göstererek

sektörde büyüme ad›na “devam” diyorlar.

Bunlardan birisi de Türkiye’de otobüs üre-

timinde önemli projelere imza atm›fl Man,

geliflen ça€›n de€iflen trendleri do€rultusunda

kamyon üretimine bafllamak üzere üretim

bantlar›n› harekete geçirecek.. Bu sektör

için, Türkiye sanayisi için, ülke ekonomisi

için gurur verici bir tablo bu.. Gerçekten

çok sevindirici ve heyecan verici bir oluflum.. 

Man, Ortado€u pazar›nda ve Türkiye pa-

zar›nda 2010 y›l›nda kamyonda büyümeyi,

otobüste ise küçülmeyi öngörüyor. fiirketin

hedefi bu y›l Türkiye’de 268 otobüs, bunun

yaklafl›k 3 kat›na yak›n bir potansiyelle 650

kamyon üretmek.. Daralan Pazar hacmine

göre yine üretim at›l de€il. Üretimde yeni

projelerle çarklar döndürülmeye çal›fl›l›yor.

Bu konudaki giriflimcili€inden dolay› tüm

Man yönetimini tebrike flayan dileklerimizle

kutlamay› borç telakki etmek gerekiyor. 

Krizler yat›r›mlar için en verimli ortamlard›r.

Üretim-‹stihdam-Pazarlama üçgeninde yeni

pazarlar oluflturur, at›l san›lan ekonomilere

dinamizm kazand›r›r. Türkiye pazar›nda da

geçti€imiz y›l Man taraf›ndan yap›lan aç›k-

lamada toplam pazarda tercih edilme oran›n›n

artt›€›, önceki y›llara göre çekici tercih eden-

lerin say›s›nda yüzde 50 art›fl oldu€u belirtil-

miflti. Yani “art›fl” tan›mlamas› krizlere ra€men

baflar› trendinin her zaman kendini muhafaza

edebildi€ini gösteriyor.

Ziyadesiyle otobüs grubunda hem flehir-

leraras› hem de flehir içi otobüslerde söz sa-

hibi olan Man, bu pazardan yüzde 23’lük bir

pay bekliyor. Evet bu rakam toplam pazarda

iyi bir oranlama gibi gözüküyor. Bu sektörde

oldukça memnuniyet verici bir durum. Sadece

Man Türkiye CEO’su  Münür Yavuz  ve Kaz›m

Tuncay Bekiro€lu’nun ekibine teflekkür etmek

düflüyor bizlere.. 

San›yorum bu trendle bu dinamik ekip sek-

tör ad›na daha çok baflar›l› projelere imza

atacak, ülke kalk›nmas›nda ve yenilikçi yak-

lafl›mlarda uyumakta olan bir devin uyanma-

s›n› sa€layacakt›r.

Sa€l›cakla kal›n, esen kal›n..

YATIRIM KR‹Z
DINLEMEZ!

EğİTİMLER DURDU!

ADR eğitimi 
nas›l veriliyor?  

ADR Eğitimleri sertifikal› kurumlar

taraf›ndan verilip, eğitim sonunda Alman

Ticaret Odas› gözetiminde yap›lan s›-

navda başar›l› olan kat›l›mc›lara ADR

Sürücü Sertifikas› veriliyordu. Avrupa

ülkelerinde, tehlikeli maddelerin kara-

yollar› ile s›n›r ötesi taş›malar›n›n ADR

sürücü ehliyetine sahip sürücülerle ya-

p›lmas› zorunlu. Eğitimlerde ise; 

> Tehlike Etiketleri  

> Tehlikeli Madde s›n›flar› 

ve özellikleri 

> ADR' ye göre taş›ma evraklar› 

nelerdir ve nas›l olmal›d›r?  

> Araçta bulundurulmas› 

gerekli teçhizatlar nelerdir? 

> Yang›n Tatbikat› 

> Uygulamal› yükleme güvenliği. 

Hyundai Motor
Company Ticari
Araçlar Başkan
Yard›mc›s›u W.S.
Min, Karsan
CEO’su Murat
Selek, Karsan
Pazarlama Şirket
Müdürü Vanç›n
Kitapç› yeni HD
serisinin önünde
poz verdi 



TIRSAN 2010’a da lider bafllad›. ilk 3 ayda
462 adet semi treyler satan TIRSAN’›n

pazar pay› yüzde 63’e yükseldi. Böylece
her 3 semi treylerden 2’si TIRSAN oldu.
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Mersin Akkuyu, Sinop,
Nükleer Santraller ve

Nükleer Lojistik  

T
ürkiye’nin ihtiyac› olan elektrik enerjisinin
karfl›lanmas› için Mersin Akkuyu ve Sinop’ta
nükleer santrallerin yap›lmas› gündemde
olup Enerji Bakanl›€›, çal›flmalar›n› sürdür-

mektedir.  Türkiye’de nükleer enerji alt yap›s› için
gerekli lojistik alt yap›s› yeterli mi? Alt yap› için
neler gerekebilir? 

Uranyum ve Toryum cevherlerinin madenlerden
ç›kar›lmas› ile bafllayan nükleer enerji tedarik zinciri;
elektrik üretimini gerçeklefltirecek nükleer yak›t
haline gelene kadar farkl› bir çok tesiste ve birçok
farkl› kimyasal süreçten geçer (cevherin rafine edil-
mesi ile oluflan sar› pastan›n zenginlefltirilmesi, zen-
ginlefltirme sonras› yak›t fabrikasyonunda oluflturulan
yak›t tabletlerinin çubuklar içine konularak demet
haline getirilmesi ve nükleer reaktöre getirilerek
yak›t olarak kullan›lmas›). Her bir süreçte ortaya
ç›kan ürünler, her bir tesis aras›nda özel amaçl›
tafl›ma kaplar ile özel amaçl› tafl›ma araçlar› kullan›-
larak (INF3 Klas gemiler gibi) uluslar aras› kurallara
uyumlu tafl›n›r. 

Nükleer maddelerin tafl›nmas› s›ras›nda uyulmas›
gereken kurallar› (tafl›ma, ambalajlama gibi) esas
olarak belirleyen Uluslar aras› Atom Enerji Ajans›
taraf›ndan 1961 y›l›nda ç›kar›lan ve 2005 y›l›nda
güncellefltirilen “ Safe Transport of Radioative Ma-
terial Regulations TS-R-1” kurallar›d›r. Ayr›ca;  Trans-
port of Dangerous Goods (UN, 2007), Dangerous
Goods Code (IMDG Code, 2007),  Safe Carriage of
Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and
High-Level Radioactive Wastes on Board Ships
(IMO & INF Code, 2000), Technical Instructions for
the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
(ICAO 2007 – 2008), Dangerous Goods Regulations
(IATA, DGR 2008), International Carriage of Dan-
gerous Goods by Road (UN / ECE & ADR, 2007), In-
ternational Carriage of Dangerous Goods by Rail
(OTIF & RID, 2007), International Carriage of Dan-
gerous Goods by Inland Waterways (UN/ECE &
ADN, 2007), SOLAS, MARPOL gibi uluslar aras›
konvansiyonlar da nükleer maddelerin tafl›nmas›
için gerekli kurallar› da belirlemektedir.

Nükleer santralden çeflitli at›klar ve kullan›lm›fl
yak›t (spent fuel) oluflur. TAEK (Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu) verilerine göre 1.000 MW tipik ve modern
bir reaktörden 800 ton / y›l düflük ve orta aktiviteli
at›k ve 25 – 27 ton / y›l yüksek aktiviteli kullan›lm›fl
yak›t ortaya ç›kar. Bu at›klar›n imhas› veya saklanmas›
veya yeniden ifllenmesi için gerekli tesislere tafl›nmas›
yine özel amaçl› tafl›ma kaplar› ve özel amaçl› tafl›ma
araçlar› yine uluslar aras› kurallara uygun olarak
gerçeklefltirilir.Kullan›lm›fl yak›tlardan tekrar yana-
bilecek uranyum ve plutonyum al›nmas› sonras›nda
kalan yüksek radyoaktiviteye sahip oldu€undan cam-
laflt›r›larak depolan›r. Camlaflt›r›lan bu maddeler,
korozyona dayan›kl› kaplar (kurflun veya beton)
içinde jeolojik olarak uygun koflullarda yerin 600 –
1.000 m alt›nda beton z›rhl› galerilerde saklan›r.

1000 MW gücündeki reaktörde kullan›lan 27 ton
uranyum yak›t›n›n (24 tonu zenginlefltirilmifl) tek se-
ferde tafl›nmas› için 4 – 5 adet kamyon kullan›l›r
(http://www.wnti.co.uk)

Mersin Akkuyu ve Sinop için düflünülen nükleer
santrallerinde üretilecek elektrik enerjisinin nükleer
enerji tedarik zinciri nas›l olacakt›r? 

Nükleer santral inflaat› için gerekli özel inflaat
maddelerinin (özel beton, lojisti€i nas›l sa€lanacakt›r?
(1.000 MW nükleer reaktörün inflas› ve devreye al›n-
mas›n›n maliyeti 3.6 – 4 Milyar USD olup ve özel
inflaat malzemeleri gerekir, The Keystone Center)

Nükleer yak›t, nereden gelecektir?  

‹thal mi edilecektir? ‹thal edilirse özellikle
gümrük uygulamalar› nas›l olacakt›r? Hangi tafl›ma
arac› kullan›lacakt›r? Hangi limanlar veya s›n›r
geçiflleri kullan›lacakt›r? Bo€az geçiflleri (kullan›-
l›rsa) nas›l sa€lanacakt›r?

Yoksa Türkiye’deki Uranyum (9.200 ton rezerv,
MTA 01.02.2010) ve toryum (380.000 ton rezerv, MTA
01.02.2010) kaynaklar› ile tedarik zinciri Türkiye’de
mi oluflturulacakt›r? Uranyum kaynaklar›; Yozgat
(Sorgun), Manisa (Salihli), Ayd›n (Demirtepe , Kü-
çükçavdar, Uflak (Fak›l›), Çanakkale (Ayvac›k) böl-
gelerinde ve Toryum kaynaklar› ise Eskiflehir (Sivri-
hisar), Malatya (Hekimhan, Kuluncak), Kayseri (Fe-
lâhiye), Sivas, Diyarbak›r bölgelerindedir.

Nükleer enerji tedarik zinciri Türkiye’de oluflturu-
lacak ise zincirin üyeleri aras›nda tafl›malar kim ta-
raf›ndan nas›l yap›lacakt›r? Hangi tafl›ma arac› ve
türü kullan›lacakt›r? 

Ortaya ç›kan at›k ve kullan›lm›fl yak›tlar nas›l imha
edilecek ve / veya nas›l depolanacakt›r?

Kullan›lm›fl yak›tlar, yeniden iflleme tesislerine
nas›l ve kim taraf›ndan tafl›nacakt›r?

Bu çal›flmalar› nükleer santrali inflaa eden ve /
veya iflletmesini sa€layacak firma m› yapacak?
Yoksa; bu konuda uzman bir lojistik firmas› m›
kullan›lacakt›r?

Bu tedarik zinciri içinde yer alacak lojistik uzman-
lar›n›n e€itimi nas›l olacakt›r? Ne tür niteliklere sahip
lojistik çal›flanlar› ve uzmanlar› gerekmektedir.

Bu zincirin ak›fl›n›n durmadan sa€lanmas› için ope-
rasyonel risk yönetimi nas›l olmal›d›r?

Tafl›ma kaplar›n (yak›t ve kullan›lm›fl yak›t için) ve
ambalajlar›n yönetimi nas›l olacakt›r?

Günlük kullan›m› için gerekli malzemelerin lojisti€i
nas›l sa€lanacakt›r?

Mersin Akkuyu ve / veya Sinop santralleri devreye
al›nmadan önce ve iflletmeye bafllamas› ile gerekli
lojistik faaliyetlerin çok iyi planlanmas›, uygulanmas›
ve yönetilmesi gerekmektedir?

Mersin Akkuyu ve Sinop santralleri iflletmeye
al›n›rsa Türkiye için yeni bir lojistik operasyonu gün-
deme gelecektir. Bu da yeni lojistik alt yap› gereksi-
nimlerini gündeme getirecektir. Nükleer lojisti€i, lo-
jisti€in kapsam›nda olan di€er ürünlerin lojisti€inden
farkl›d›r. 

Lojisti€e konu olan ürün di€erlerinden oldukça
farkl›d›r. Özel önem isteyecektir. Belki de lojistik fir-
malar› için yeni ifl f›rsatlar› do€acakt›r.

Oruç
KAYA

T IRSAN CEO’su Ömer Fa-
ruk Tezcan,  Sat›ş Pazarlama
Genel Müdür Yard›mc›s›
Sunay Çobanoğlu,  Ürün

Yönetimi ve Pazarlama Müdürü Salih
Ar›süt ile beraber düzenlediği bas›n
toplant›s›nda TIRSAN’›n ilk 3 ayl›k
performans›n› değerlendirdi. Ar›süt’ün
yapt›ğ› sunumdan sonra sözü
alan Tezcan, TIRSAN’›n ge-
niş ürün yelpazesinin yol-
lardaki her 3 treylerden 2’si-
nin TIRSAN olmas›n› sağ-
lad›ğ›n› söyledi. Tezcan;
“TIRSAN ve DAF markalar›
y›llard›r uluslararas› nakli-
yecilik yapan firmalar›n bir
numaral› tercihi. Geçen y›l›n
baş›nda TIRSAN ürünlerinin
düşük işletme maliyet avan-
tajlar›n› yurtiçi nakliyecilere de sunmak
ad›na saha çal›şmalar›m›za başlad›k.
Türkiye’nin dört bir yan›nda yurtiçi
taş›mac›l›k yapan firmalar ile birebir
görüştük ve onlar›n ihtiyaçlar›n› tespit
ettik” dedi. ‹lk 3 ay sonunda 462 adet

treyler sat›ş› yap›ld›ğ›n› dile getiren
Tezcan, bu rakamlar sonunda yüzde
63’lük pazar pay› ile aç›k ara önde ol-
duklar›n› ifade etti.

2010 HEDEFİ 3 BİN 100 
TREYLER ÜRETİMİ 

Bu y›l 800 adet çekici,
yurtiçine 2 bin 200, yurt-
d›ş›na da bin 100 treyler
üreterek satmay› planla-
d›klar›n› aç›klayanTezcan,
TIRSAN’›n 2015 vizyonu-
nu  anlatt›. Bu vizyona
göre 2011’de bin 500’ü
ihraç edilmek üzere toplam
4 bin 500 adetlik üretim
hedeflenirken; 2015’de de
yar›s› ihraç edilmek üzere

10 bin adet treyler üretimi hedeflenmiş
durumda. Tezcan, TIRSAN’›n şu anki
üretim rakamlar› ile Avrupa’da 9’uncu
s›rada olduğunu 10 bin adetlik üretim
ile ilk 5’in içine girmeyi hedefledikle-
rinin alt›n› çizdi. 

Avrupa’da ilk 5’i hedefleyen TIR-
SAN’›n yurt içi müşterilerine daha
yak›n olmak daha geniş sat›ş ve servis
ağ› kurduğunu söyleyen Ömer Faruk
Tezcan, Ankara’da ve Konya’da aç›lan
sat›ş ve sat›ş sonras› merkezlerine ye-
nilerinin ekleneceğini dile getirdi.
2010 y›l› içinde ‹zmir’de ve TIRSAN’›n
Adapazar› Fabrikas› yan›nda birer
merkez aç›lacağ›n› belirten Tezcan,
bu merkezlerin say›s›n›n 2014 y›l›na
14 tane sat›ş ve sat›ş sonras› servis
aç›lacağ›n› kaydetti. 

TIRSAN 444 5 TIR 
ALO TIR HATTI 

Müşterileri dinleyerek sorunlar› daha
kolay çözmek istediklerini “Müşteri
odakl› “ bir çal›şma sisteme sahip ol-
duklar›n› dile getiren Tezcan, treyler
sektöründe bir ilk olan ALO TIR (
444 5 TIR) telefon hatt›n›n da direkt
kendisine bağl› olduğunu buradan ge-
len şikayet ve taleplere göre hareket
ettiklerini ifade etti.

YENİ FRİGORİFİK ARAÇ 
HAZİRANDA GELİYOR 

TIRSAN Ar- Ge merkezinin tek-
noloji üreten bir merkez olarak yurt
içi müşterilerinin talepleri doğrultu-
sunda araç ürettiğini hat›rlatan Tez-
can, TIRSAN Hafif Perdeli/Tenteli
Semi-Treyler Serisi, Kässbohrer marka
Tenteli ve Aç›k Kasa Semi-Treylerlerin
k›sa sürede  büyük başar›ya imza at-
t›ğ›n› belirtti. T›rsan Hafif Perdeli/Ten-
teli Semi treyler serisinin 19 ilde 495
adet, Kässbohrer Tenteli Semi-Trey-
lerin 16 ilde 93 adet ve Kässbohrer
Aç›k Kasa Semi-treylerin ise 22 ilde
69 adet sat›ş başar›s›na imza att›ğ›n›
dile getiren Tezcan, Haziran ay›nda
da yeni bir frigorifik arac› pazara su-
nacaklar›n› aç›klad›. Tezcan y›lsonuna
kadar 2 yeni ürünün daha piyasaya
sürüleceğini belirtti. 

2015 hedefini üretimin yar›s›n› ih-
raç etmek olarak belirleyen TIR-
SAN’›n uluslararas› fuarlara da büyük
önem verdiğini belirten Tezcan,

Nisan ay› içerisinde Münih’te BAU-
MA Fuar›na Lowbed ve Silobas ürün-
leri ile kat›lacaklar›n›, yine ayn› ay
içerisinde Hollanda ticari araç fuar-
lar›ndan Hardenberg Fuar›’nda da
Talson marka ürünler ile boy göste-
receklerini dile getirdi. TIRSAN’›n
yurt d›ş› fuarlar listesinde Ağustos
ay›nda Hollanda’da Gorinchem Fua-
r›, Eylül ay›nda Hannover IAA ve
Ekim ay›nda Almanya PetroTrans
fuar› da var. 

Ayr›ca May›s–Haziran aylar›nda
DAF ile ortaklaşa düzenlenecek olan
Avrupa Roadshow’un da 10 farkl›
ülkede müşteriler ile buluşulacak.
Roadshow’da Kässbohrer marka 5
dingilli Lowbed araç yer alacak.

Tezcan konuşmas›nda TIRSAN‘›n
daimi ortağ› DAF’a da değindi.
DAF’›n 2009 y›l›n› Avrupa’da pazar
lideri olarak kapad›ğ›n› hat›rlatan
Tezcan,  DAF’›n Türkiye pazar›nda
ithal ürünler aras›nda 2’inci s›raya
yükseldiğini belirtti. 

BP, içerdiği özel formüllü bileşen-
lerle motoru koruyan,  temizle-

yen ve daha yüksek performans sağlayan
yeni ürünü BP Ultimate Kurşunsuz
95’i piyasaya sundu.  .  

EN İYİSİNİ SUNMA ARAYIŞI 
BP Akaryak›t Ticaret ve Pazarlama

Müdürü Yiğit Meral,  BP’nin Türkiye’de
enerji sektörünün gelişmesinde her za-
man öncü bir rol üstlendiğini belirti.
Meral; “BP Ultimate Kurşunsuz 95,
yeni konseptimiz olan müşterilerimize
‘daha fazlas›n›’ sunma konusundaki
aray›şlar›m›z›n  en mükemmel sonuç-
lar›ndan biri. Dünyada AR-GE’ye en
fazla bütçe ay›ran kuruluşlardan biri

olan BP bu ürünüyle bir kez daha
müşterilerinin beklentilerini karş›l›yor,
öncü rolünü sürdürüyor” dedi. 

BP’nin Türkiye’deki faaliyetleriyle
de ilgili bilgi veren Yiğit Meral, Türki-
ye’de 98. y›l›n› kutlayacak olan BP’nin
Türkiye ekonomisine katk›da bulun-
maya devam edeceklerini ifade etti.

DAHA FAZLA KORUMA 
BP Ultimate Kurşunsuz 95 ürünü

hakk›nda bilgi veren BP Türkiye, Akar-
yak›t Ürün ve Standartlar Uzman›
Simge Ergun Camgözoğlu; BP Ultimate
Kurşunsuz 95’in temizleme gücü ile
birikmiş tortu ve kurumlar› yok ettiğini,

ayr›ca motorun performans›n› düşü-
rebilecek yeni tortular›n oluşmas›n› da
engellediğini dile getirdi.  Camgözoğlu;
“BP Ultimate Kurşunsuz 95 araç için,
“daha temiz bir motor”, “daha fazla
koruma”,  sürücü için, “daha fazla
performans”, “daha fazla yak›t tasar-
rufu” ve “daha az bak›m masraf›” de-
mektir;  çevre aç›s›nda da daha az
emisyon anlam›na gelir” dedi.  BP Ul-
timate Kurşunsuz 95, BP’nin müşteri
beklentileri doğrultusunda geliştirdiği
bir ürün. Araşt›rmalar, tüketiciler için
yüksek performans, temiz yak›t, motor
koruma ve yak›t tüketimi azal›m›n›n
yak›t tercihlerinde önemli rol oynad›ğ›n›
ortaya koyuyor.

BP motoru koruyan benzinle çığır açacak 
BP’nin motoru temizleyen ve koruyan yeni benzini BP Ultimate’in

tan›t›m› Ç›rağan Saray›’nda yap›ld›. BP Akaryak›t Ticaret ve Pazar-
lama Müdürü Yiğit Meral müşterilerine her zaman daha fazlas›n›

sunma  aray›ş›n›n kendilerini bu noktaya getirdiğini söyledi. 

Ömer Faruk
Tezcan

Sunay
Çobano€lu Salih

Ar›süt
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Bu TIR CEZALI!..
∂ Rize’deki marketlerine mal getiren firmaya
ait TIR, dorsesini Fener Mahallesi Atatürk
Caddesi üzerindeki Rize Üniversitesi kampusu
önüne b›rakt›. Daha önce uyar›ld›ğ› belirtilen
firmaya, Rize Belediye Başkan› Halil Bak›rc›’n›n
talimat› ile ilginç bir ceza uyguland›. Zab›ta
Müdürlüğü’ne ait bir minibüs ile kamyonet
dorsenin ön ve arka taraf›na yanaşt›r›larak
park ettirildi böylece TIR’›n ç›k›ş› engellendi. 

Park eden araçlar nedeniyle arka kap›s› da
aç›lmayan dorseden mallar› indiremeyen firma
yetkilileri, belediye ile temasa geçerek bir daha
caddeye park etmeyeceklerini belirtti. Firma
yetkilileri kesilen bin 400 lira cezay› ödedikten
sonra kald›r›lan araçlar›n ard›ndan dorseyi çekici
ile al›p götürdü.  Hayati AKBAŞ/ R‹ZE

Daha Uzun Yaflam ‹çin
Güvenli Sürüfl...

M
erhabalar, ben Adem Avc›,  1966 Bilecik
do€umluyum. Orta ö€retim ve yüksek
okul e€itimimi ‹stanbul’da yapt›m.
Halen ‹stanbul’da ikamet etmekteyim.

Yaklafl›k befl y›l önce ileri sürüfl teknikleri aka-
demisi Autodrom’da ÖAMTC (Avusturya) Test&Trai-
ning - Drivers  Academy ve National Safaty Cuncil
(ABD) ileri sürüfl teknikleri uzmanl›€› sertifikalar›m›
alarak sürüfl e€itmenli€ine bafllad›m. Halen Au-
todrom’da e€itim sorumlusu olarak görev yapmak-
tay›m. Burada sizlerle buluflmam›z› sa€layan Tafl›-
mac›lar ailesine sevgilerimi ileterek, teflekkürlerimi
bildiriyorum.

Her zaman bilginin paylafl›lmas›ndan yana oldum.
Çünkü paylafl›lmayan bilginin, bilgi olamad›€›na ina-
n›yorum. Özellikle konu trafik ve ölüm olunca do€ru-
lar›n çok daha fazla paylafl›lmas› gerekti€in kanaa-
tindeyim. Bu çerçevede sizlere hangi konular hakk›nda
bilgiler paylaflaca€›m›zdan bahsedece€im.

Öncelikle ülkemizdeki trafik kazalar› ve bu ka-
zalardaki ölüm oranlar›n›n çok yüksek oldu€u ger-
çe€inden yola ç›kacak olursak, güvenli sürüfl nas›l
yap›lmal›, güvenli sürücü nas›l olunur, uykusuzluk,
yorgunluk ve çözümleri, konular›ndan bafllay›p ile-
rideki say›larda araç teknolojilerinden (ABS-EBD-
ESP-ASR v.b) bahsederek ekonomik sürüfl, k›fl flart-
lar›nda sürüfl, gece sürüsü, yol flartlar› gibi konu-
lardan ve ülkemizdeki di€er sürücü ve trafik prob-
lemlerinden bahsederek bilgilendirme yapaca-
€›m.

Umar›m bu köflede paylaflt›klar›m›z›, sizlerde et-
raf›n›zdakilerle, paylafl›rs›n›z. Trafik kazalar›n› ve
trafikteki ölüm oranlar›n›, düflürmeye yönelik amaca
katk› sa€lar›z.

Ben flimdilik sizlere kazas›z günler temennisinde
bulunuyor, güvenli sürüfl tekniklerinden bahsetmek
üzere; buluflmak umuduyla hepinize HOfiÇA SÜ-
RÜfiLER diliyorum. 

Adem  
AVCI

‹leri Sürüş Teknikleri Uzman›

ACTROS TÜRKiYE’DE
ÜRETiLMEYE BAşLIYOR
1986’dan bu yana yaklaşık 120 bin kamyonun üretildiği
Mercedes–Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası bu yılın
sonundan itibaren Actros modelinin de ev sahibi olacak.
Mercedes Benz Direktörler Kurulu Başkanı Wolf-Dieter
Kurtz “Amiral gemimiz de artık Türkiye’de üretilecek” dedi

konumunu çok önemli biz de bu
konumu iyi kullanacağ›z.” 

Mercedes-Benz Kamyon Grubu
Avrupa Üretim Ağ› Direktörü Yar›ş
Pürsün ise, Actros’un Türkiye’de
üretilmeye başlanmas›n›n, Türki-
ye’nin rekabet gücünü art›racağ›na
dikkat çekti. “Bu karardan bir Türk
olarak büyük gurur duyuyorum”
diyen Pürsün; “Bunun devam› var
ve gelecek” dedi. Pürsün; “Merce-
des-Benz Kamyon üretim ağ› içinde,
Aksaray’a verdiğimiz önem büyük.
Bu nedenle krize rağmen yat›r›m-
lar›m›z› sürdürüp, Actros’un Aksa-
ray’da üretilmesi gibi stratejik bir
karar ald›k. Bu karar, Mercedes-
Benz’in Avrupa’daki iki önemli
kamyon üretim tesisi olan Wörth
ve Aksaray Fabrikalar› için kapasite
aç›s›ndan da büyük oranda esneklik
sağlayacak” diye konuştu. 

REKORTMEN KAMYON 
Dünyan›n en az yak›t tüketen 40

tonluk kamyonu unvan› ile Guinness
Rekorlar Kitab›’nda yer alan, 2009
Y›l›n›n Kamyonu seçilen Actros’un
Türkiye’de üretimi ile dünyada en
çok sat›lan kamyonun ihracat›n›n ar-
tacağ›n›n alt›n› çizen Pürsün; ilk aşa-
mada 5 farkl› Actros modelinin üre-
timine başlanacağ›n› ifade etti.  

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kam-
yon Fabrikas›nda ilk aşamada üreti-
lecek Actros modelleri,
∂ Actros 1841 LSNRL alçak şasi,

yüksek kabin 
∂ Actros 1844 LS yüksek kabin 
∂ Actros 1851 LS mega kabin 
∂ Actros 3341 S çiftçeker çekiciler-

den ve 
∂ Actros 4151 K (8x4) ağ›r inşaat

kamyonundan oluşuyor.

Mercedes-Benz kamyon-
lar›n›n amiral gemisi
Actros 2010 y›l›n›n
sonundan itibaren Ak-

saray Kamyon Fabrikas›’nda üretil-
meye başlanacak. 

Kurulduğu 1986 y›l›ndan bu
yana 120 binden fazla kamyonun
üretildiği Aksaray Kamyon Fab-
rikas›’nda Mercedes-Benz kam-
yonlar›n›n premium kategorisi
olan Actros’un da üretileceği müj-
desini Mercedes- Benz Direktörler
Kurulu Başkan› Wolf- Dieter Kurtz
verdi. Kurtz Actros’un Türkiye’de
üretilmeye başlanmas›n›n Daim-
ler’in Mercedes -Benz Türk ve
Türkiye’ye olan güvenini göster-
diğini söyledi. Kurtz Actros’un
Türkiye’de üretilmeye başlanmas›
ile ihracat potansiyelinin daha da
yükseleceğine dikkat çekerek şöyle
konuştu: “Actros’un Aksaray’da
üretilmesi, pazardaki konumumu-
zu güçlendirirken ayn› zamanda
Türk otomotiv sektörüne ve Ak-
saray’›n gelişimine de önemli kat-
k›larda bulunacak.”

AKSARAY’A 12 MİLYON
EURO‘LUK YATIRIM  

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkan› Wolf-Dieter Kurtz
Actros’un üretilmeye  başlanma-

s›yla Mercedes-Benz Türk’ün ürün
yelpazesinin tamamlanm›ş olaca-
ğ›n›, böylece farkl› segmentlerdeki
müşterilere  daha h›zl› hizmet ve-
rileceğini belirtti. Kurtz; “Art›k
motor gücü 160 HP ile 600 HP
aras›nda değişen geniş bir ürün
yelpazesini Aksaray üretiminden
sunacağ›z” dedi. Kurtz; 2010 y›-
l›nda Aksaray fabrikas› için 12
Milyon Euroluk bir yat›r›m yap›-
lacağ›n› aç›klarken fabrikaya bu-
güne kadar toplamda 210 Milyon
Euro yat›r›m yap›ld›ğ›n› kaydetti. 

YILDA 1000 
ADETLİK ÜRETİM 

‹lk Actros’un Aral›k 2010’da
banttan ineceğini belirten Kurtz,
ilk etapta 1000 adetlik bir üretimi
hedeflediklerinin alt›n› çizdi. Geçen
y›l Türkiye’de 500 adet Actros sa-
t›ld›ğ›n› ifade eden Kurtz, seri üre-
tim ile ihracat›n da artacağ›n› kay-
detti. Kurtz, Actros’un öncelikle
Türk iç pazar› için üretileceğini,
ama Türkiye çevresi ülkelere de
ihraç edileceğini dile getirdi. Act-
ros’un Aksaray’da üretilmeye baş-
lanmas›n›n bir dönüm noktas› ol-
duğunu söyleyen Kurtz, pazarda
büyüme olursa üretim adetinin de
artabileceğinin alt›n› çizdi ve ekledi:
“Türkiye ve Aksaray’›n bölgesel

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

∂ 20 y›ldan bu yana Türkiye’de g›da lo-
jistiği alan›nda çal›şan Serlog, ad›n› Havi
Logistics olarak değiştirdi. Havi Logistics
Genel Müdürü Altan Sekmen; “Tek
şirket, tek isim, tek logo”  konsepti ile
büyüme hedefinde olduklar›n› söyledi.

Havi Logistics Genel Müdürü Altan
Sekmen, A tak›m› ile beraber sektör ba-
s›n›n› ağ›rlad›. 20 y›ld›r Türkiye’de g›da
lojistiği sektöründe faaliyet gösteren
Serlog‘un bundan böyle Havi Logistics
olarak yoluna devam edeceğini aç›klayan
Sekmen, isim değişikliğinin sebeplerini
anlatt›. Sekmen, Havi Global Logistick‘in
Türkiye ayağ› olan Serlog’un “Tek şirket,
tek isim, tek logo” konseptine sahip ol-
mas› için bu değişikliğe gittiğini belirtti.
Restoran zincirlerine yönelik entegre
lojistik hizmeti verdiklerini belirten Sek-
men, isim değişikliğinin kendilerine ön-
celikle marka bilinirliliği getireceğinin
alt›n› çizerken, Havi Grup bünyesinde
farkl› ülkelerde farkl› isimlerle devam
eden bütün şirketlerin ayn› isme sahip
olacağ›n› dile getirdi. Sekmen; “2008
y›l›nda tek isime birleşme karar› al›nd›
ve değişik ülkelerdeki şirketler Havi
Logistics ad›n› ald›. Biz de ad›m›z› Havi
Logistics yaparak Serlog’un gücünü glo-
bal marka ile devam ettireceğiz” dedi. 

YÜZDE 25 BÜYÜME HEDEFİ
Önümüzdeki 5 y›ll›k süreçte yat›r›m

atağ›na kalkacaklar›n› beliren Sekmen,
2010 y›l›nda yüzde 25 büyüme beklen-
tisinde olduklar›n›, bu büyümeyi  5 y›la
yayacaklar›n› ifade etti. 

L‹DERL‹K ‹Ç‹N 3 YENİ MODEL 
YEN‹ RENAULT MASTER, TRAF‹C VE KANGOO EXPRESS MAX‹ MAYIS 2010’DA TÜRK‹YE’DE 
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Tafl›mac›lar Gazetesi bas›n meslek 
ilkelerine uymaya söz vermifltir.

Opet, müflterilerine sundu€u avantajl›
kampanyalar›na devam ediyor. Opet-Ak-

bank iflbirli€i ile gerçeklefltirilen yeni kam-
panya kapsam›nda Axess üye iflyeri Opet is-
tasyonlar›ndan, 4 kez tek seferde 100 TL ve

üzeri akaryak›t alan Axess sahipleri 40 TL
de€erinde chip-para kazan›yor. Tüm Axess

anlaflmal› Opet istasyonlar›nda 7 May›s’a
kadar geçerli olacak kampanyada kazan›-

lan chip-paralar an›nda al›flverifl 

yap›lan Axess’e yükleniyor. Hediye chip-pa-
ralar, 14 May›s 2010 tarihine kadar kam-
panyaya kat›lan Opet akaryak›t istasyonla-
r›nda kullan›labiliyor. Kampanyadan, tüm
Axess kullan›c›lar›n›n yan› s›ra Citi Axess,
Carrefour Axess, Fish, Neo, Wings ve Wings
Business kart sahipleri de faydalanabiliyor.
Ayr›ca kampanya kapsam›nda Wings ve
Wings Business kart sahipleri 2000 mil
puan kazanabiliyor.

OPET’TEN KAMPANYA 

PARK ETTİ, ÇIKAMADI

SERLOG yoluna
“Havi” olarak 
devam edecek 

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Baflkan›
Kurtz, Axor ve Atego‘dan sonra Actros’un da
Aksaray’da üretilece€ini aç›klad›. Actros Al-
manya Wörth Fabrikas›’nda üretiliyordu.

Mercedes-Benz Kamyon Grubu Avrupa Üretim
A€› Direktörü Yar›fl Pürsün Actros’un sembolik
anahtar›n› Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikas› Teknik Direktörü Gerald Jank’a verdi  

KANGOO 
TRAF‹C MASTER

12 y›ld›r Bat› Avrupa’da
ticari araçlar›n lideri
olan Renault, 2010
y›l›nda liderliğini güç-

lendirmek amac›yla pazara üç yeni
model sunuyor. Renault’nun; Yeni
Renault Master, Yeni Renault Trafic
ve Yeni Renault Kangoo Express
Maxi ile zenginleştirdiği ürün gam›
2 ila 22 metreküp aras› bir hacim
yelpazesi sunuyor. 

AMİRAL GEMİSİ 
RENAULT MASTER  

Yeni ticari araç yelpazesinin amiral
gemisi olan Yeni Renault Master’›n
öne ç›kan tasar›m› arac›n sağlaml›-
ğ›n› yans›t›yor. Sürücü kabininin

ergonomisi pazar›n en iyi konfor
seviyesini sunmak üzere tasarland›. 

Arac›n yeni 2.3 dCi motoru, 100,
125 ve 150 BG olmak üzere 3 güç
seviyesinde sunuluyor. Şu anki Mas-
ter’a nazaran kilometre baş›na 1
litrelik bir kazan›m sunan Yeni Re-
nault Master, 7,1 lt/100 km orta-
lama karma yak›t tüketimi ile tü-
ketimde lider. Yeni arkadan itişli
versiyonlar›, ürün gam›, dördüncü
bir uzunluk (22 m2’e kadar kulla-
n›labilir yükleme hacmi), 3,5  ton
ve 4,5 tonluk çifttekerli versiyonlar›
ve sunduğu yeni üst yap›l› ürün
olanaklar›yla zenginleşiyor.

Yeni  Renault Trafic de iyileşti-
rilmiş bir konfor ve ergonomi su-

nuyor. Arac›n torpido göğsü, daha
fazla eşya saklama gözüne yer aç-
mak üzere yeniden şekillendirildi.
Araçta ayr›ca binek otomobiller-
den esinlenen yeni donan›mlarla
kabin içi  yaşam› daha konforlu
hale getirildi.

HACİM DE ARTTI 
YÜKLEME UZUNLUĞU DA 

Yeni Renault Trafic’in tüketimi
kayda değer derecede düşen
2.0  dCi motoru, art›k partikül
fitresi ile sunuluyor. Özel seri bi-
nek versiyonu “ Black Edition”,
“Business”   görünümü ile Yeni
Renault Trafic’e üst s›n›f bir ko-
num kazand›r›yor.

Yeni Renault Kangoo Express
Maxi’nin dingil mesafesi 40 cm.
daha uzun. 2 ve 5 koltuklu olmak
üzere iki versiyonu bulunan arac›n
kullan›labilir hacmi 4,6 metreküpe
kadar ç›kabilirken, yükleme uzun-
luğu 2,90 m. Yeni Renault Master,
Yeni Trafic ve Yeni Kangoo Express
Maxi May›s 2010’da Türkiye’de
sat›şa sunulacak.

YÜZDE 100
ELEKTRİKLİ 2011’DE 

Öte yandan, 2011’in ilk yar›s›nda,
160 kilometre menzile sahip olan
Kangoo Express’in yüzde 100 elek-
trikli versiyonu da pazara sunulacak. 

Bu hafif ticari araç 3 metreküp
optimal yükleme hacmiyle profes-
yonelleri hedef alacak. Araç öncelikli
olarak, kent içi ve kent çevresi kul-
lan›m için öngörülüyor.

Renault, 2009 y›l›nda büyük düşüş gösteren sat›şlara yüzde 14,81 pazar pay›y-
la direnmeyi başard› ve Bat› Avrupa’da ticari araçlar›n lideri olarak kald›.     
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