
TASIMACILARLO
JI
ST

IK

|     HAZ‹RAN 2010     |     SAYI: 43     |     F‹YATI: 50 KURUŞ     |     www.tasimacilar.com     |      

DİJİTAL TAKOGARAFTA GERİ SAYIM 
BAŞLADI AMA TÜRKİYE HAZIR DEğİL

16 Haziran itibariyle Türkiye’de de yürürlüğe girecek olan AETR
Konvansiyonu gereği Türkiye’de de dijital takograf kullanımı zo-

runlu olacak. Ancak Türkiye konvansiyonun yükümlülüklerini ye-
rine getirmeye hazırlıklı değil. Zaman daraldıkça daralıyor.
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ADR’Lİ ŞOFÖR EKSİKLİğİ SEKTÖRÜ VURACAK 
Ehliyet süreleri biten ADR’li floförlerin yeniden e€itime girip

sertifika alamad›€›n› belirten sektör temsilcileri Ulaflt›rma
Bakanl›€›’n›n bir an önce yetkili kurumu belirlenmesini;
e€itimlerin yeniden bafllat›lmas›n› ve sertifikalar›n verilmesini
istiyor. Zira tehlikeli madde tafl›yan lojistikçiler ADR’li floför
eksi€inin verilen taahhütleri yerine getirilememesine, bunun
da hem Türkiye ekonomisine hem de firmalara büyük zarar
vermesinden korkuyor. Taahhütlerini yerine getirmedikleri
için yüklü tazminat ödemeleri ile karfl› karfl›ya kalabileceklerine
dikkat çeken sektör temsilcileri en k›sa zamanda ADR Kon-
vansiyonunun yükümlülüklerinin yerine getirilmesini bekliyor. 

YABANCI ŞOFÖR KULLANILABİLİR
Total’in tafl›mas›n› yapan  Omsan Lojistik, Shell’in tafl›mas›n›

yapan Ulusoy Uluslararas› Nakliyat, Gökbora Lojistik gibi
sektörün dev flirketlerini çok yak›ndan ilgilendiren ADR
e€itimlerinin ne zaman bafllayaca€› merakla beklenirken,
sürecin daha da uzamas› ve ADR ehliyetine sahip floför say›-
s›n›n gün geçtikçe azalmas› bir baflka soruna daha yol açacak
gibi görünüyor. O da, flirketlerin bu sorundan kurtulmak
için yabanc› araç ve floför kullanma yolunu, sorunu bertaraf
etmek için kullanabilecek olmas›. Firmalar son çare olarak
bu yola baflvuracaklar›n›n sinyalini veriyor.

ADR’ye taraf olundu-
€u için Almanya’n›n

durdurdu€u e€itimler
sektörü floförsüz 

kalma tehlikesiyle
yüz yüze getirdi.

KUKK TOPLANTISI KARARI 

EURO3 VE ÜSTÜ MOTORLAR İÇİN GEÇERLİ
Türkiye-Fransa KUKK Toplant›s› ‹stan-
bul’da gerçeklefltirildi. Türk Heyetine
KUGM Genel Müdür Yard›mc›s› Hüseyin

Y›lmaz, Frans›z Heyetine Kara Ulaflt›rmas› Mü-
dürü Loic Charbonnier’in  Baflkanl›k etti€i top-
lant›da 2010 y›l› için kesin, 2011 y›l› 30 bin
adet geçici Tek tip izin belgesi, 700 adet da çok
giriflli izin belgesi kotas› belirlendi. 

Ancak bu kotalar sadece Euro 3 ve üstü
motorlar için geçerli olacak. Toplant›da ayr›ca
Türkiye ile Fransa aras›nda Nisan ay› bafl›nda
bafllayan Tekirda€-Toulon Ro-Ro Hatt› da gün-
deme geldi. Frans›z Heyeti hattan duydu€u
memnuniyeti dile getirerek destek verdikleri
kaydetti. Böylece toplant›da Türk çekicilerin
Türk plakal› römorklar› çekmesi konusunda
bir engel bulunmad›€› da teyit edilmifl oldu. 

5 BİN ADET ÖZEL İZİN BELGESİ 
Fransa taraf› ayr›ca Ekim ay›nda yap›lmas›

planlanan II. KUKK toplant›s›na dek Türk Ro-
Ro gemileri ile Türkiye’den Fransa limanlar›na
gelen römork ve yar› römorklar›n girifl liman›
ile Fransa’da bulunan var›fl noktas›na Frans›z
plakal› çekicilerle tafl›nmas› durumunda kulla-
n›lmak üzere Türk taraf›na 5 bin adet özel izin
belgesi verme karar› ald›.  

FRANSA’YA 30 BİN
ADET GEÇİŞ BELGESİ 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 2.94
ANKARA 2.97
‹ZM‹R 2.93
ADANA 2.95

D.BAKIR 3.01
S‹VAS 3.02
I⁄DIR 3.04
HATAY 2.94
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TEKİRDAĞ-TOULON HATTINDA

M/V MERCİA FİLOYA KATILDI 
UND Deniz Taş›mac›l›ğ› A.Ş. taraf›ndan
başlat›lan Tekirdağ-Toulon Ro-Ro hat-
t›nda üçüncü gemi de sefere ç›kt›. Taş›-

mac›lar taraf›ndan yoğun ilgi gösterilen hatta,
TIR’lar›n ve ihraç mallar›n›n beklemesini ön-
lemek için iki ay dolmadan üçüncü gemi M/V
Mercia da filoya kat›ld›. Yaz aylar›nda ihracat
daha da art›ş göstereceği için araçlar›n bekle-
yerek ihracat›n gecikmesini önlemek amac›yla
2010 yap›m›, son teknolojiyle donat›lan M/V
Mercia adl› üçüncü gemiyle takviye yap›ld›.
UND Deniz Taş›mac›l›ğ›  A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkan› Tamer Dinçşahin; “Sektörü-
müz, Tekirdağ-Toulon hatt›na sahip ç›kt›.
Gemilerimiz daha ilk seferlerinde beklenenin
üzerinde doluluk oran›na ulaşt›.Biz de bekle-
melerini önlemek için, üçüncü gemimizi de
sefere ald›k” dedi

3. GEMİ SEFERDE 
Nuhoğlu yeniden başkan 
TOBB bünyesinde faaliyet gösteren
4 Sektör Meclisi’nde Başkanl›k Diva-
n› seçimleri yap›ld›. Ulaşt›rma ve Lo-
jistik Meclisi’nde Çetin Nuhoğlu ye-
niden başkanl›ğa oturdu. Başkan
Yard›mc›l›klar›na ise; Murhak Nakli-
yat Yönetim Kurulu Başkan› Hakan
Bezginli, MNG Genel Müdürü Aslan
Kut, Uluslararas› Taş›mac›l›k ve Lo-
jistik Hizmet Üretenleri Derneği Say-

man Üyesi Arif Badur ve Demiryolu
Taş›mac›l›ğ› Derneği Yönetim Kuru-
lu Başkan› ‹brahim Öz oybirliği ile
seçildi. Toplant›da; Meclis’in, sektö-
rün tüm taraflar›n› içinde bar›nd›rd›-
ğ›na işaret edilirken, bu yap›n›n öne-
mine değinildi. 2023 stratejisi ile Lo-
jistik Köyler ve Tarihi ‹pekyolu Pro-
jesi üzerine çal›şmalarda bulunulmas›
yönünde mutabakata var›ld›. 
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ÇİNLİ OTOMOTİV DEVİ 

ÇİNLİLER İZMİR’E GELİYOR
‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz
Kocao€lu’nu ziyaret eden Çin’in önemli
otomotiv gruplar›ndan Haima’n›n Genel

Müdürü Qin Quanquan ve beraberindeki heyet,
‹zmir’de yat›r›m yapma karar› ile kentten ayr›ld›.
Otomotiv devi Haima'n›n yetkilileri, yapt›klar›
incelemeden sonra kentte yat›r›m karar› ald›.
‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Koca-
o€lu’nu beraberlerinde ‹zmir Ticaret Odas›  Bafl-
kan›  Ekrem Demirtafl ve Ege Bölgesi Sanayi
Odas› Baflkan› Mehmet Tiryaki ile beraber ziyaret
eden Çin heyeti helikopterle ‹zmir turu yapt›.
Haima'n›n Türkiye distribütörü MGY Otomo-
tiv'in Yönetim Kurulu Baflkan›Gökhan Yeflilkaya;
"‹zmir bu yat›r›m için en mant›kl› yer" dedi. 

HA‹MA yat›r›m 
için “‹zmir” dedi 

Haima Genel Müdür Qin Quanquan; ‹zmir Büyükşehir
Belediye Başkan› Kocaoğlu’nu makam›nda ziyaret etti

D-MAX RODEO PAZARA ÇIKTI 
Ürün gamını genişleten Anadolu Isuzu D-Max Rodeo

4X2 modeliyle pazardaki yerini almaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Pick-Up segmentinde büyük bir başarı

yakalayan Anadolu Isuzu, D-Max Rodeo adı altında aksesuar
paketli 4x2 modelini pazara sundu. Müşterilerine tercihleri

nedeniyle teşekkür amacıyla çeşitli kampan-
ya ve fırsatlar sunduklarını, bu kapsamda

müşterilerinin ürün farklılaştırması konusun-
daki taleplerini de göz önünde bulundurduk-
larını söyleyen Anadolu Isuzu Pazarlama Mü-

dürü Efe Yazıcı; “Aracı gören D-Max Ro-
deo’ya sahip olma hayali kuruyor“ dedi. 

EFE YAZICI
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Dünyan›n en büyük 5’inci akaryak›t
flirketi olan Total ile olan akaryak›t
da€›t›m operasyonu anlaflmas› 5 y›l
daha uzat›lan Omsan, bu hizmeti

verme aflamas›nda filosuna tamamen ADR norm-
lar›na uygun yeni araçlar ekledi. Omsan, Total
projesinde kullan›lmak üzere Renault Trucks’tan
17 adet Premium Route çekici ve 13 adet Pre-
mium Distribution Kamyon, Otokar’dan da
ADR normlar›na uygun 8 adet semi-treyler ile 5
adet kamyon üstü tanker ald›.

Sektörün 4 devini bir araya getiren iflbirli€i
Omsan’›n Cevizli’deki Genel Müdürlü€ü’nde
düzenlenen törenle kutland›. Törene, Omsan
Genel Müdürü Osman Küçükertan, Total Oil
Türkiye Genel Müdürü Olivier Chalvon-De-
mersay, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç
ve Renault Trucks Genel Müdürü Dominique
Pollien kat›ld›. 

3 MİLYON DOLARLIK YATIRIM 
Törenin ev sahipli€ini yapan Omsan Lojistik

Genel Müdürü Osman Küçükertan, her biri
kendi sektöründe birer dev olan flirketin bir
araya geldi€ine dikkat çekerek; “Total akaryak›t

da€›t›m›n› nas›l mükemmel bir flekilde yapabiliriz
diyerek çal›flmalara bafllad›k. ‹ki kere ölçtük bir
kere biçtik. ‹htiyaç duyulan teknik özellikler,
emisyon normlar›, tankerlerin tasar›m› gibi ko-
nular› uzun uzun müzakere ettikten sonra Re-
nault Trucks ve Otokar’da karar verdik. Kendi
alanlar›nda birçok baflar›ya imza atm›fl 4 güzide
firman›n bir araya gelmesiyle olufltu€u sinerjinin
baflar›y› getirece€ine olan inanc›m tamd›r” dedi.  

Küçükertan 5 y›lda 276 milyon litre akaryak›t
da€›t›m›n› üstlendikleri projede 30 araç 60 floförle
çal›fl›laca€›n› belirtirken yap›lan yat›r›m›n araçlar
dahil olmak üzere 3 milyon Euro’yu geçti€ini
kaydetti. 

OMSAN-TOTAL STRATEJİK ORTAKLIğI 
Total Oil Türkiye Genel Müdürü Olivier

Chalvon-Demersay ise Omsan ile olan iflbir-
li€inin asl›nda stratejik bir ortakl›k oldu€una
vurgu yapt›. Omsan’›n y›ll›k 9 bin metreküpü
bulan akaryak›t ikmalinin de Total taraf›ndan
sa€land›€›na dikkat çeken Chalvon-Demersay,
Omsan ile olan iflbirli€inin daha uzun y›llar
devam edece€ini belirtti.  Chalvon- Demersay;
“Omsan ile 2004 y›l›nda 5 y›l geçerli olacak
‘Karayolu tafl›ma anlaflmas›’ imzalam›flt›k.
Omsan bu süre boyunca 17 arac› ile bize mü-
kemmel bir hizmet verdi. Bunu sonucunda
anlaflmam›z 5 y›l daha uzat›ld›“ diye konufltu.   

“OTOKAR TERCİHİ GURUR VERİCİ”
Projede 8 semi treyler 5 kamyon üstü tanker

ile yer alan Otokar ad›na konuflan Genel
Müdür Serdar Görgüç ise akaryak›t tafl›mac›l›€›

konusunda uzman bir firma olan Omsan’›n,
Otokar ürünlerini tercih etmesinin gurur
verici oldu€unu söyledi. Otokar’›n müflteri
odakl› çal›flmalar› ile müflterilerin ihtiyaçlar›na
yönelik ürünler üretti€ini belirten Görgüç
flöyle konufltu: “Omsan’›n tercihi olmam›z,
Türkiye’nin en çok tercih edilen tankerlerini
üretmemiz ve bu alandaki liderli€imiz tesadüf
de€il. Türkiye’nin ilk ADR sertifikal› tanker-
lerini ürettik. Elektronik mühürleme, kar›fl›m
önleme, elektronik seviye ölçüm sistemleri
gibi en son teknolojileri ürünlerimize entegre
ediyoruz. Omsan ve Total bu tercihleri ile
çevre korumas›na katk›, ülke ekonomisine
destek ve güvenli tafl›mac›l›k sa€layacak.”
Konuflmalar›n ard›ndan 4 kurumun yöneticileri
iflbirli€ini ölümsüzlefltirecek foto€raf karesinde
bir araya geldi.
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LOJİSTİK VAKA YARIŞMASI’NDA

Elif ÖZYILMAZ - Oya KAYA Omsan 2004 y›l›ndan beri karayolu taş›mas›n› üstlendiği Total ile anlaşma-
s›n› 5 y›l daha uzatt›. ‹şbirliğinin uzat›lmas› nedeniyle yeni araç yat›r›m› ya-
pan Omsan tercihi Otokar treyler ve Renault Trucks çekicilerden yana kulla-

n›rken, sektörün öncü kuruluşlar›n›n işbirliği törenle kutland›. 

Türkiye otomotiv sektörünün lideri Ford
Otosan’›n katk›lar›yla Anadolu’yu kar›fl ka-
r›fl dolaflacak olan ve Çanakkale Seddülba-
hir Özel Müzesi’ne ait eflyalarla oluflturulan

gezici müze, yeni Ford Cargo 1838T çekici arac›y-
la Türkiye’yi geziyor. 18 Mart günü Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo€an taraf›ndan aç›l›fl› yap›lan gezi-
ci müzenin yolculu€u yaklafl›k bir y›l sürecek.

Türkiye’nin birçok bölgesinde halk› ilk kez
müze kavram›yla tan›flt›racak olan gezici müze-
ye tarih bilincinin gelifltirilmesine katk›da bu-
lunmak amac›yla sponsor olduklar›n› belirten
Ford Otosan Genel Müdür Nuri Otay; “Çanak-
kale’yi maddi imkans›zl›k ya da zamans›zl›k ne-
deniyle ziyaret edemeyen vatandafllar›m›z ve ö€-

rencilerimize Ford Otosan olarak ulusal tarihi-
mizi tafl›maktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bursa ve Samsun etaplar›nda büyük ilgi gören-
gezici müze, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Bolu, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Nevflehir,
K›rflehir, K›r›kkale, Ankara, Eskiflehir, Afyon,
Kütahya ve ilçelerini dolaflacak.

Bu uzun maraton için; güçlü, ekonomik ve
çevreci özellikleri ile tercih edilen Ford Cargo
1838T çekici; Çanakkale tarihini, yaklafl›k bir
y›l sürecek seyahat s›ras›nda ‹zmir Fuar› ve
Sultanahmet fienlikleri’ne kat›lan halkla da bu-
luflturacak. Gezici Müze, ifllevini tamamlam›fl
olarak 18 Mart 2011 tarihinde Çanakkale’ye
dönecek.

“Anadolu” imzas›  
Mars Logistics sponsorlu€unda
Lojistik Derne€i (LODER) tara-
f›ndan 7’incisi düzenlenen
Üniversiteleraras› Lojistik

Vaka Yar›flmas›’nda bu y›l yar›flan
184 ekip aras›ndan finale kalan 5
ekip jüri taraf›ndan belirlendi.  

Türkiye’nin dört bir yan›ndan top-
lam 1000’e yak›n üniversite ö€renci-
sinin kat›ld›€› Lojistik vaka Yar›flma-
s›’nda, Ortado€u Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisli€i,TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi Endüs-
tri Mühendisli€i, Anadolu Üniversitesi Endüstri
Mühendisli€i, Ege Üniversitesi ‹ktisat, K›r›kkale
Üniversitesi Endüstri Mühendisli€i bölümü ö€ren-
cileri finalde yar›flmaya hak kazand›. Bu y›l yine
üniversite ö€rencilerinin büyük ilgisi ile karfl›laflan
yar›flmada, kendilerine verilen vakalara çözüm bu-
larak yar›flan 184 ekipten finale kalan 5 ekip Hazi-
ran ay›nda final için ‹stanbul’da bir araya gelecek. 

BMC HİZMET AğINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

OMSAN LOJİSTİK SEKTÖRÜN 
DEVLERİNİ BİRARAYA GETİRDİ 

|    HAZ‹RAN 2010    |      
|      www.tasimacilar.com    |      2

FREN TEKNİK 20. YAŞINI KUTLUYOR
Alpay Lök taraf›ndan 1990 y›l›nda kurulan ve bugün 20 yafl›n› dolduran Fren-

teknik, A€›r Tafl›t Fren sistemleri konusunda sektörün ihtiyac›na cevap veriyor.
Frenteknik, A€›r Tafl›t Fren sistemleri konusunda sektörün ihtiyac› olan Tem-
silcilik, Tedarik, Servis, Mühendislik, Uygulama, Muayene ve test alanlar›nda

sistem entegrasyonu, toplu çözümler sunuyor. 

GÜNCEL

FORD CARGO MÜZEYİ 
ANADOLU’YA TAŞIDI
Çanakkale Seddülbahir Özel Müzesi’nin haz›rlad›ğ› gezici müze, bir y›la
yak›n sürecek yolculuğunda Ford Cargo çekiciyle Türkiye’yi dolaş›yor. 

Ford’un taş›d›ğ›
gezici müze
aralar›nda Yozgat,
K›rşehir, Afyon ve
Nevşehir’in de
bulunduğu 16 ilde
tarih merakl›lar›yla
buluşacak. 

2001 y›l›ndan bu yana BMC
Yetkili Yedek Parça Sat›c›s›,
2004 y›l›ndan beri de BMC
Yetkili Servisi olarak Anka-

ra’da faaliyetlerini sürdüren Mak-
San Otomotiv, 2 bin 500 metrekare
kapal›, 950 metrekare aç›k alana sa-
hip yeni servis binas›nda hizmet ver-
meye bafllad›.

Mak-San Otomotiv’in yeni hizmet
binas›n›n aç›l›fl törenine Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakan› Mustafa Demir, Os-
tim Organize Sanayi Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Orhan Ayd›n, BMC Sat›fl
ve Sat›fl Sonras› Hizmetler Bölümü
yöneticileri ile Ankara ifl dünyas›n›n
önde gelen birçok ismi kat›l›rken;
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Mustafa
Demir, Türkiye’de ekonominin her
geçen gün iyiye gitti€ini, kendisinin

de sanayici oldu€unu
belirterek, “Çok kaza-
n›rken çok harcama-
y›n, az kazan›rken de
çok harcamay›n. Her
fleyinizi kay›t alt›na
al›n. Ülkemizin istikbali çok parlak,
bu tür yat›r›mlar artmal›” dedi.

TÜRK OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNÜN GÖZBEBEğİ

BMC Sat›fl Sonras› Hizmetler Bö-
lüm Yöneticisi R›za Budak; “BMC,

bugün 2 bin 700 çal›flan›,
600 milyon USD’nin üze-
rindeki cirosu ile Türkiye
ekonomisinde çok önem-
li bir yere sahiptir. 45 y›l-
l›k tarihi boyunca 300

bin adedi geçen araç üretimi ile
Türkiye ekonomisine yaklafl›k 10
milyar dolarl›k ekonomik ürün
katk›s› ve  vergi kazanc› sa€lam›fl
olup müflterilerine daima para ka-
zand›ran araçlar üretmeyi sürdür-
mektedir” diye konufltu.

Budak konuflmas›na; “BMC yurt-

d›fl›nda kendi lisans›yla üretim yap-
t›ran tek ticari araç üreticisidir. 70’i
aflk›n ülkeye yap›lan ihracat,11’i
Avrupa’ da olmak üzere 22 ülkede
faaliyette olan distribütörleri ve li-
sans› alt›nda 3 ülkede yap›lan üreti-
miyle BMC dünya otomotiv endüs-
trisinde söz sahibi bir firma haline
gelmifltir” diye devam etti. Budak,
BMC’nin kuruluflundan bu yana
1,7 milyar Lira yat›r›m yapt›€›na
dikkat  çekerken Ar-Ge’ye yap›lan
harcamalar›n  tutar›n›n da 55 mil-
yon Lira oldu€unu belirtti.

Mak-San Otomotiv Ankara’da BMC müşterilerine Yedek Parça Sat›-
c›s› ve Yetkili Servis olarak yeni yerinde hizmet verecek… 

“YATIRIMA DEVAM”
Aç›l›fla kat›lan Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakan› Mustafa
Demir, ekonominin her ge-
çen gün iyiye gitti€ini söyle-
yerek yat›r›mlar›n devam
etmesi gerekti€ini belirtti.

TASIMACILAR

‘’Alayl›’dan Okulluya geçifl’’

U lusal ve uluslar aras› taş›mac›l›k ta ve 1999
da UND’ nin önermesi ile kurulan ‹stanbul
Üniversitesi ne bağl› haz›rl›k s›n›f› dahil 5
y›ll›k Lojistik  yüksek okuluyla Lojistik kavram›

oluşmuş ,Lojistik ve Tedarik süreçlerinde sektör ve
işletmeler 2003 senesinden  itibaren Okullu ile ta-
n›şmaya başlam›şt›r.

Ulusal ve uluslar aras› taş›mac›lar 2003 y›l›na kadar
eleman kaynağ›n› genellikle alayl› olarak yetiştiriyordu.
Bende bir Alayl›y›m.Alayl› lar da olmaya devam
edecektir.Alayl›’n›n sözlük anlam›;bir mesleği okulunu
okuyarak değil de, usta-ç›rak ilişkisi içerisinde çal›şarak
öğrenen kişi olarak tan›mlamakta.

2003 senesinde n itibaren günümüze lojistik olarak
40 üniversitede 2 y›l ve 4 y›ll›k eğitim veren Kurumlar›m›zda
6000 civar›nda öğrencimiz bulunmakta.Ayr›ca Lojistik
meslek liselerimizdede öğrencilerimiz sektöre ve tüm
sektörlere hizmet vermek üzere eğitim almaktad›r.

Lojistik okullar›m›z›n toplant›lar›na imkan buldukça
kat›lmaktay›m.Bu konuda değerli sektör temsilcileri ile
öğrencilerimizle birlikte olmak onlarla karş›l›kl› bilgilen-
mekten mutluluk duymaktay›m.

Mezun olan arkadaşlar›m›z› karar alma ve icra süreç-
lerinde patron,bürokrat,yönetici ve Lojistik faaliyetlerle
ilgili departmanlarda görmeye başlad›k.

Bu sene mezun olanlarda yeni iş hayat› ,devam eden-
lerdede staj heyacan›n› gözlemekteyim.

Okullar›n bitmesi ile işletmelerde staj yapacak öğrenci-
lerimizin ilerde işletmelere daha iyi hizmet Vermelerini
sağlamak bizlerin onlara vereceği icradaki katk›lar›m›z ile
olacakt›r.Kendilerinin genelleme olarak olmasada  en fazla
dile getirdiği  ayakç› olarak kullan›l›yoruz,fotokopi-fax çekme
d›ş›nda fazla bir şey Öğrenemiyoruz yak›nmalar›n›n önüne
geçmeliyiz.Okul döneminde teoride ald›klar› bilgileri firmalarda
pratik yaparak pekiştirmeleri mezun olduklar›nda firmala-
r›m›za daha faydal› olmalar›n› sağlayacakt›r. 

Bu sene mezun olanlar vede halen okumakta olanlar›n
her platformda ifade ettikleri gelecek kayg›lar›na karş›l›k,
Tüm Resmi Kurum ve Tüm Özel sektör yetkililerine ses-
leniyorum.Lojistik faaliyetiniz kapsam›na giren depart-
malar›n›z›n eleman ihtiyaçlar›nda  lojistik meslek lisesi
,yüksek okul ve Üniversitelerinden mezun olanlardan
yapman›z hem firmalar›n›z›n-kurumunuzun yetkin, bu
konuda eğitimli insan ile daha kaliteli hizmet vermesini
hemde gençlerimizin bu mesleği daha fazla tercih et-
melerini sağlayacakt›r.

‘’Yetkin,Yetkilendirilmiş, tutkulu yöneticiler ve çal›şanlarla
sürekli daha mükemmele ulaş›l›r’’ sözü çerçevesinde
herkese yaşamlar›nda üstün başar›lar dilerim.

ERTU⁄RUL
TARHAN
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DTD’DEN

TCDD Genel
Müdürü
Karaman'a ziyaret 

DTD Yönetim Kurulu Bafl-
kan› ‹brahim Öz, yeni seçi-
len DTD Yönetim Kurulu
üyeleri ve Dernek Genel

Müdürü Yaflar Rota, TCDD Ge-
nel Müdürü Süleyman Kara-
man’a nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Demiryolu Tafl›mac›l›€›
Derne€i’nin yeni seçilen Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, TCDD Ge-
nel Müdürü Süleyman Kara-
man’› makam›nda ziyaret etti.
DTD Genel Baflkan› ‹brahim Öz
ve Yönetim Kurulu Üyeleri zi-
yarette dernek üyelerinin sorun-
lar›, önerileri, demiryolu kanu-
nu ile ilgili son geliflmeler ve de-
miryolunun gelece€i ile ilgili
beklentileri aktard›. 

İADE-İ ZİYARET YAKINDA 
Demiryolu tafl›mac›l›k sektö-

ründeki sorunlara çözüm üret-
mek için sürekli çal›flt›klar›n›
belirten TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, sektör so-
runlar›n›n çözülmesi için TCDD
olarak yap›lacak çal›flmalara des-
tek beklediklerini belirtti. Kara-
man, dernek üyelerine  en k›sa
zamanda iade-i ziyarette bulun-
ma sözü verdi. DTD üyeleri ka-
raman’›n ard›ndan TCDD Genel
Müdür Yard›mc›s› Veysi Kurt ve
Yük Dairesi Baflkan› ‹brahim Çe-
lik’i de ziyaret ederek görüfl al›fl-
veriflinde bulundu.

Sertrans müflteriye
odakland›, ISO
10002’yi ald› 

Sertrans Lojistik müflteri odakl› yaklafl›m›nda
bir ad›m daha ileriye giderek ISO 10002
Müflteri fiikayet yönetim belgesini ald›. Kalite
yolculu€una 1995’te ISO 9001 alarak ç›kt›k-

lar›n› belirten Sertrans Genel Müdürü Nilgün Kelefl,
“Sürekli müflteri memnuniyeti” için çal›flt›klar›n›
kaydetti. 

1999 y›l›nda sektördeki ilk flirketlerden biri olarak
ISO 9001 belgesini alan Sertrans Lojistik, müflteri
odakl› yaklafl›m›n› bir ad›m daha ileriye götürerek
“ISO 10002 Müflteri fiikâyet Yönetimi Belgesi”
ald›. Merkezi Cenevre’de bulunan ‹sviçre kökenli
SBS fiirketinin yapt›€› denetimler sonras›nda al›nan
belge için düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan
Sertrans Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Kelefl
sektörde ilk ISO 9001 alan flirketlerden biri olduk-
lar›n› hat›rlatarak müflteri memnuniyeti konusunda
da ilk ad›m› atanlardan birini olduklar›n› söyledi.
Kelefl, lojistik sektöründe daha fazla firman›n
müflteri odakl› yaklafl›m›n ve kalite yolculu€unun
daha ileriye tafl›nmas› gerekti€ini de ifade etti.   

“MÜŞTERİ HER ZAMAN HAKLIDIR” 
Tüm hizmetlerinin merkezinde müflterilerinin

oldu€unu vurgulayan Sertrans Genel Müdürü Nil-
gün Kelefl ise müflteri memnuniyeti çal›flmalar›n›n
birden bire oluflmad›€›n›, çal›flmalar›n 1995 y›l›ndan
bu yana sürdü€ünü söyledi. Kelefl, ISO 10002 Müfl-
teri fiikâyetleri Yönetimi Belgesi ile mevcut müflteri
odakl›l›k anlay›fl›n›n gelifltirildi€ini, personele müfl-
terileri ile birlikte çal›flma yetene€inin kazand›r›l-
d›€›n›, gelen flikâyetler ile olumsuzluklar›n tan›m-
lanarak sebeplerin ortadan kald›r›ld›€›n› k›sacas›
sunulan hizmetlerin kalitesinin sürekli iyilefltiril-
mesini yani “Sürekli Müflteri Memnuniyeti’ni”
sa€lad›klar›n› belirtti. Kelefl; “Temennim bu yönde
çal›fl›p, kalitesini kan›tlayan firma say›m›z›n art-
mas›” diye konufltu. 

Sertrans Genel Müdürü Nilgün Kelefl ISO 10002
Müflteri fiikâyetleri Yönetimi Belgesi’ni denetim
firmas› SGS Sistem-Servis Belgelendirme Departman
Müdürü Zeynep Saka Mumcu’nun elinden ald›. 
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SEKTÖRDEN Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Türkiye Lokomotif ve
Motor Sanayi A.fi.'nin (TÜLOMSAfi) ABD flirketi Gene-
ral Electric (GE) ile Eskiflehir'de ortaklafla lokomotif üre-
teceklerini söyledi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo€an'a
Brezilya seyahatinde efllik eden Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›-
r›m, TÜLOMSAfi ile GE'nin ortak olduklar›n› aç›klad›.
Buna göre, tanesi 3 milyon Euro olan ve GE taraf›ndan
gelifltirilen lokomotifler TÜLOMSAfi Eskiflehir tesislerin-

de üretilecek. Üretilecek lokomotiflerin, GE taraf›ndan
gelifltirilen elektrikli dizel motora sahip olaca€›n› anla-
tan Y›ld›r›m, seri üretime 2011 y›l›nda geçilece€ini aç›k-
lad›. Yüzde 50'fler pay ile gerçekleflen ortakl›k sonucu
üretilecek lokomotiflerin Avrupa, Orta Do€u ve Kafkas-
lar'a sat›lmas› hedefleniyor. Eskiflehir'deki tesislerin alt
yap›s›n›n üretime haz›r oldu€unu ifade eden Y›ld›r›m,
üretime 2011 y›l›nda bafllanaca€›n› söyledi. 

“TÜLOMSAŞ VE
GENERAL ELECTRİC

ESKİŞEHİR'DE 
LOKOMOTİF ÜRETECEK”

K onvansiyonun yürürlü€e girmesine
say›l› günler kala “Uluslararas› Kara-
yolu Tafl›mac›l›€› Yapan Araçlarda
Kullan›lan Takograf Cihazlar› Hak-

k›nda Yönetmeli€i, Resmi Gazete’de yay›nland›
ancak; yay›nlanan yönetmeli€in orijinal yönet-
meli€in maddeleri ile çeliflen hükümleri  var. Bu
çeliflkilerin nedenine gelince; Türkiye iki ulus-
lararas› yükümlülü€ü nedeni ile bu uygulamay›
hayata geçirmek zorunda. Bunlardan birincisi
AETR konvansiyonu, ikincisi ise AB’ne uyum.

Konuyla ilgili bilgi veren BB Servis Ekipmanlar›
Koordinatörü Bilal Yeflil, Türkiye’nin bu sistemi
31 Aral›k 2010 tarihine kadar kurmak zorunda
oldu€una dikkat çekerken bu sürede yap›lmas›
gereken pek çok fley oldu€unun alt›n› çizdi. BB
Servis  olarak,Türkiye’de dijital takograf ve h›z
s›n›rlama  kalibrasyon , kontrol ve test  aletlerinin
sat›fl ve sat›fl sonras›  hizmetlerini vermek üzere
kurulan TCS  Türk Ltd. fiti.’nin Türkiye partneri
olduklar›n› ifade eden Yeflil, öncelikli sorunun
Türkiye’de yay›nlanan dijital takograf yönet-
meli€i ile orijinal yönetmelik aras›ndaki farklar
oldu€unu vurgulad›.  

YÖNETMELİKTEKİ ÇELİŞKİLER 
AB yönetmeli€inde “Karayolu tafl›mac›l›€›nda

kullan›lan araçlar” ibaresi olmas›na karfl›n Türk

yönetmeli€inde “Uluslararas› karayolu tafl›ma-
c›l›€›” ibaresinin oldu€unu belirten Yeflil,  Türk
yönetmeli€inde de bu yönde bir de€ifliklik olmas›
gerekti€ini belirtti. Yeflil di€er taraftan Türk yö-
netmeli€inde bulunan dijital takograftaki bilgilerin
bir sene boyunca saklanmas› maddesine karfl›n
orijinal yönetmelikte bu sürenin 2 y›l oldu€unu
belirterek bu çeliflkinin de giderilmesi gerekti€inin
alt›n› çizdi. 

KART ALTYAPISI BİR AN ÖNCE OLUŞTURULMALI 
Dijital takograf uygulamas›nda en önemli k›sm›n,

sürücülere, takograflara hizmet veren servislere,
firma sahiplerine ve denetleyecek polise  verilecek
ak›ll› kartlar oldu€unu ifade eden Bilal Yeflil, bu
alt yap›n›n henüz haz›r olmad›€›n›, ak›ll› kart
ihalesinin TOBB’a verilmesine ra€men ihalenin
henüz sonuçlanmad›€›n› anlatt›.  “Sürücü arac›na
bindi€inde kart›n› takografa takacak ve arac› bafl-
kas›na devredinceye kadar bu kart takografta ka-

lacak. Polis arac› durdurdu€unda onlara verilen
kart takografa tak›lacak ve takograftaki veriler
polisin kart›na yüklenecek. Bu aflamada floför ku-
rallara uymufl mu, uymam›fl m›? Fazla h›z yapm›fl
m› direksiyonda olmas› gerekenden uzun kalm›fl
m› gibi bilgiler kontrol edilebilecek”  diyerek sis-
temin  iflleyiflini anlatan Yeflil, servis kart›n›n ta-
kograflar tak›ld›ktan sonra takograflar›n aktive
edilmesi s›ras›nda kullan›ld›€›n› belirtti. Son olarak
firma kartlar›n›n araçlar ve sürücülerin firma
ad›na efllefltirilmesi için devreye girdi€ini anlatan
Yeflil; “Kartlar› da€›tmakla yetkili birim Ulaflt›rma
Bakanl›€›. Ulaflt›rma Bakanl›€› da bu ifli TOBB’a
verdi. TOBB’da ihaleye ç›kt›. ‹hale sonuçlanmad›
ancak bu kartlar›n en geç 31 Aral›k 2010’a kadar
da€›t›lmas› gerekiyor” bilgisini verdi.  

CEZALAR AğIR 
Konvansiyonu tam anlam›yla uygulamak

için son tarihin 31 Aral›k 2010 oldu€unun
alt›n› çizen Yeflil, aksi takdirde hem a€›r yap-
t›r›mlar›n olaca€›n› kaydetti.  Yeflil, kurallara
tam uyulmamas›n›n araçlar›n trafikten men
edilmesini beraberinde getirebilece€ine vurgu
yaparkent, kart ihalesinin bir an önce sonuç-
lan›p, kartlar›n haz›rlanmas› kartlar›n bas›l-
mas›ndan sonra Avrupa Birli€i’ndeki sisteme
entegre edilmesi aflamas›n›n gelece€ini as›l
önemli k›sm›n da bu oldu€unu kaydetti.

TÜRKiYE HAZIR DEğiL

DİJİTAL TAKOGARAFTA
GERİ SAYIM BAŞLADI AMA 

16 Haziran itibariyle Türkiye’de de yürürlü€e gire-
cek olan AETR Konvansiyonu gere€i Türkiye’de de

dijital takograf kullan›m› zorunlu olacak.BİLAL YEŞİL

‘ŞAMPİYON’UN FORMASI

“YOL ARKADAŞI”

Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli€i
(O‹B) yeni yönetim kurulu, Devlet Bakan›
Zafer Ça€layan’› ziyaret ederek otomotiv
ihracat›ndaki flampiyonluklar›n›n yan›na

Bursaspor’un futboldaki flampiyonlu€u da ekleyerek
baflar›lar›n›n devam edece€ini söyledi. O‹B Baflkan›
Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinin beklen-
tilerini ve hedeflerini anlatt›klar› Bakan Ça€la-
yan’dan tam destek ald›klar›n› belirtti. 

Nisan ay›nda seçilen O‹B yeni yönetim kurulu,
ilk resmi ziyaretini Devlet Bakan› Zafer Ça€layan’a
yaparken; Türkiye için otomotiv endüstrisinin
önemi ve beklentileri anlat›ld›. Baflkan Sabuncu,
son y›llarda otomotiv endüstrisinin ihracat flam-
piyonlu€unda rakipsiz oldu€unu aktararak bunun
yan›na futboldaki baflar›y› da eklediklerini söyledi.
Sabuncu, ihracat flampiyonu otomotiv sektöründen
Bakan Ça€layan’a Bursaspor’un 16 s›rt numaral›
ve üzerinde ‘Zafer Ça€layan’ isimli flampiyonluk
formas› hediye ettiklerini kaydetti.

Sabuncu, otomotiv endüstrisinin 2010 y›l›nda
20 milyar dolar olarak öngördükleri ihracata
yönelik çal›flmalar yürüttüklerini ifade ederken,
Türkiye’ye yeni yat›r›mlar›n yap›labilmesi için
de desteklerin önemine de€indi. Otomotiv en-
düstrisinin AR-GE’ye büyük önem verdi€ini ak-
taran Sabuncu, özellikle son günlerde TL’nin afl›r›
de€erlenmesi sonucu otomotiv ihracat›na yapaca€›
olumsuz etkileri gündeme getirdi.

Bakan Ça€layan ise ihracat flampiyonu otomotiv
sektörünün üretim merkezinde Bursaspor’un da
futbolda zirveye ç›kmas›n›n herkesi mutlu etti€ini
söyledi. Otomotiv endüstrisinin ekonomideki ye-
rinin hep zirvede kalaca€›na inand›€›n› aktaran
Ça€layan, baflar›n›n süreklili€i için ellerinden
gelen deste€i esirgemeyeceklerini vurgulad›.

O‹B’ten Bakan 
Zafer Ça€layan’a 
Bursaspor formas›

O‹B’nin yeni yönetim kurulu ilk resmi ziyaretini
Devlet Bakan› Zafer Çağlayan’a yapt›.

GOODYEAR 
Türkiye turunda 

Kamyoncuların “Yol Arkadaşı” Goodyear,
“Yollarda Beraber, Yıllarca Beraber” diyerek
Edirne’den Ardahan’a kadar Türkiye’yi dola-
şıp, kamyoncu müşterileriyle bir araya geli-

yor.  Türkiye çapında kooperatifleri ziyaret eden
Goodyear yetkilileri bu ziyaretlerinde kamyoncular-
la bir araya gelerek kamyon lastiği segmentinde
sundukları yenilikleri “Yol Arkadaşım” aktivitesine
katılan tüm kamyonculara anlatıyor. 
Goodyear Kamyon Lastikleri Ürün Müdürü Faruk
Uslu; “Biz Goodyear olarak kamyoncuları anlıyo-
ruz, onların yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz ve her
zaman onların yanındayız. Yol Arkadaşı Goodyear
aktivitemizin amacı, Edirne’den Ardahan’a çok ge-
niş bir coğrafyaya yayılmış kamyoncu dostlarımız-
la bir araya gelip onları dinlemek ve onların haya-
tını kolaylaştıran yenilikçi ürünlerimizi ve hizmet-
lerimizi onlarla paylaşmak. Goodyear, sunduğu
hizmetlerle her zaman kamyoncu müşterilerinin
daima yanında olacaktır” dedi.

GOODYEAR’DAN PARA İADE GARANTİSİ 
“Yol Arkadaşı Goodyear” aktivitelerinde, Goodyear
marklı kamyon lastiklerinde geçerli olan “Para İade
Garantili Kamyon Lastikleri” kampanyası katılımcı-
lara aktarılıyor. Para iadesi kuponları 30 Haziran’a
kadar geçerli olacak. “Para İade Garantisi” kupon-
lar, Yol Arkadaşım aktivitesi boyunca her durakta
katılımcılara dağıtılacak.
“Yol Arkadaşı Goodyear” aktivitelerinde tanıtımı ya-
pılan bir diğer hizmet ise “Nöbetçi Bayi” uygulaması
oluyor. (212) 444 5 YOL (444 5 965) numaralı Go-
odyear Destek Hattı’nı arayan kamyoncular; ülkenin
dört bir yanına dağılmış, uzman kadrolu Goodyear
“Nöbetçi Bayi”lerinden 7/24 hizmet alabiliyor. 

Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar› Bir-
li€i yeni yönetim kurulu Devlet Baka-

n› Zafer Ça€layan’› ziyaret ederek
flampiyon Bursaspor’un ‘Zafer Ça€la-

yan’ isimli formas›n› hediye etti. 

BİNALİ YILDIRIM

TASIMACILAR
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SARP SINIR KAPISI’NDA 

SARP SINIR KAPISI’NDA 

TIR kuyru€u 
SONA ER‹YOR
Artvin'in Hopa ilçesine ba€l› Kemalpa-
fla beldesi Sarp S›n›r Kap›s›'nda oluflan

TIR kuyruklar›na son veriliyor. 

Hayati AKBAŞ ARTV‹N

Gürcistan'da yap›lan çal›flmalar nedeniyle
s›n›rda yaklafl›k 5 kilometre uzunlu€unda
TIR kuyruklar› oluflurken, Gürcü ve Türk
yetkililer bir araya gelerek konuyla ilgili

çal›flma yap›p çözüm yollar› arad›. 
Artvin Valisi Mustafa Yemlihal›o€lu yapt›€›

aç›klamada, TIR'lar›n geçiflinde zaman zaman
s›k›nt›lar›n yafland›€›na dikkat çekerek; "TIR'lar›n
geçifllerinde baz› s›k›nt›lar yaflan›yordu. Kap›-
m›zdan karfl›ya 24 saatte yaklafl›k 400 TIR geçiyor.
Sorunu çözmek için Gürcü taraf›ndan Türkiye'ye
bofl TIR göndermeyecekler. Bofl TIR'lar› gece ge-
çirece€iz" dedi.

Turizm sezonunun aç›ld›€›n› söyleyen  Yemli-
hal›o€lu, flöyle konufltu: "Küçük araçlar ile yolcu
otobüslerinin geçifllerinde sorun yaflanmamas›
için görüflme yapt›k. Karfl›dan bofl gelen TIR'›n
gece giriflini sa€layaca€›z. Türkiye taraf›ndan
ç›kan yüklü TIR'lar›m›z›n, günün 24 saatinde
gece dahil geçifli sa€lanacak. Türkiye ve Gürcistan
taraf›ndan birer personel koordinatör olarak be-
lirledik. Bu sorunu çözmek için iki ülke olarak
sürekli diyalog halinde olaca€›z."

İKİNCİ SINIR KAPISI GÜNDEMDE
Gürcistan taraf›ndaki kap›n›n modernizasyo-

nunun yaklafl›k 9 ay sürece€ini anlatan Yemliha-
l›o€lu; "Tek kap› olay› var, o da anlaflma aflamas›nda
modernizasyonla birlikte bu süreçte h›zlanacak
bu konu için hem Gürcistan hükümeti hem de
bizim ilgili bakanl›€›m›z çal›flma yürütüyor. Ayr›ca
Borçka ilçesinde bulunan Muratl› köyünden ikinci
bir s›n›r kap›s›n›n aç›lmas› gündemde. Bugünlerde
bu konu s›kça konuflulmaya baflland› konuyla
ilgili fikir jimnasti€i yap›l›yor. Bu konuda Acara
Hükümet Baflkan› Levan Varhsalomidze ve Gür-
cistan Cumhurbaflkan› Mihail Shakaflvili'nin
haberi var ve konuya s›cak bak›yorlar ve bir aflama
kaydedece€iz" diyerek sözlerini tamamlad›.

Mehmet ŞENOL-EDİRNE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ati-
na’ya gerçekleştiği ziyarette imzalanan
anlaşmalar iki ülke 28 yıldan bu yana
diplomatların geçişine kapalı olan

Türkiye’nin Pazarkule ile Yunanistan'ın Kastanies
Sınır Kapısı’ndaki yasağı ortadan kaldırdı. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolos Vekili Öz-
kan Duman ile Yunanistan’ın Edirne Başkonsolosu
Paraskevi Tzeveleki, Pazarkule Sınır Kapısı üze-
rinden kendi ülkelerine geçiş yaptı.

Geçiş öncesinde iki ülkenin diplomatları
gümrük sahası içerisinde bir süre görüşerek
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesine
geçti. Basın mensuplarının diplomatların tarihi
geçişini görüntülemesine sınırı koruyan asker-
lerimiz tarafından izin verilmedi. Bu nedenle
fotoğraf ve görüntüler sınırın Yunanistan tara-
fından çekildi. Yunanistan Edirne Konsolosu
bayan Paraskevi Tzeveleki, bugün çok önemli
bir gün yaşadıklarını belirterek iki hükümet

arasında imzalanan anlaşmaların uygulamaya
konulduğunu söyledi.

TZEVELEKİ ; “HAYALİM GERÇEKLEŞTİ”
Bu yasağın geçmiş dönemlere ait olduğunu

anlatan Tzeveleki, “O dönem Türk ve Yunan
ilişkilerini bir yansıması aslında. Bu öyküyü
hepimiz biliyoruz. 28 yıl öncekini bu olayı
tekrar anmak istemiyorum ve bu mutluluğu
ve sevinci paylaşmak istiyorum. Başka bir
yere tayin olup olmayacağımı bilmiyorum
ama ben sizinle sevincimi paylaşmak istiyo-
rum. Ben burada göreve başladığımda benim
hayallerimden bir tanesi de buradaki sınır-
lamanın kalkmasıydı. Burada çok büyük bir

haksızlık vardı ve bu haksızlık giderilmiş
oldu. Bizden başka diplomatik ve hizmet
pasaportu sahipleri dışında herkes geçiş ya-
pabiliyordu. Artık bu sıkıntı ortadan kalktı.
Çok mutluyuz” diye konuştu.

“DOSTLUğUN GÖSTERGESİ” 
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolos Vekili Öz-

kan Duman, sınır kapısının diplomatik geçişlere
açılmasının Başbakan’ın Yunanistan’a gerçek-
leştirdiği ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların
bir yansıması olduğunu kaydetti.

Diplomatik geçişlere uygulanan sınırın kalktığını
anlatan Duman; “Türk-Yunan dostluğu için
çalışan iki ülke diplomatlarının artık daha kolay

gidip gelmelerini sağlayacak. İki ülkenin işbirliğine
daha da istediğimiz ölçüde katkıda bulunacak.
İki ülke diplomatları için tarihi bir gün tarihe
tanıklık ediyoruz. Kısıtlama 28 yıl önce gelmiş,,
bugün kısıtlamanın kaldırılmasını kutluyoruz.
Bunlar geride kaldı. Bugün artık Türkiye ile Yu-
nanistan arasında her alanda sınırların kalktığını
görüyoruz. Buda bunun yansımasıdır. Türk-
Yunan dostluğunun her alanda artık ilerlemekte
olduğunu gösteren bir uygulamadır.” açıkla-
masında bulundu.

Türk ve Yunanlı diplomatlar daha önce kara-
yoluyla kendi ülkelerine geçmek için İpsala
Sınır Kapısı’nı kullanmak zorunda kalıyordu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 bakanla birlikte Yunanistan’a gerçekleş-
tirdiği ziyaret iki ülke arasındaki bir tabuyu daha yıktı. Türkiye’nin komşularıy-

la yürüttüğü sıfır problemli dış politikası meyvesini vermeye devam ediyor. 

28 YILLIK YASAK KALKTI
İKİ KAPIDA 
DOSTLUK POZU 

Pazarkule’den
geçiş yapan
Duman ve
Tzeveleki 
sınırın her iki
tarafında da
dostluk pozu
verdi.

OTOKAR YAN SANAYİCİLERLE YAN YANA
Otokar, Sakarya’da düzenledi€i gelenek-
sel “Otokar Parçalardan Bütüne Yan Sa-
nayi Buluflmas›” ile otomotiv sektörünün
ço€u KOB‹’lerden oluflan tedarikçilerine

birlik bütünlük mesaj› verdi. 2004’ten beri her
y›l düzenlenen Otokar Parçalardan Bütüne Yan
Sanayi Buluflmas›’nda; Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, Otokar Genel Müdür Yard›mc›-
s› Ali R›za Alptekin, Otomotiv Sanayii Derne-
€i Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer, Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›€› Sanayileflme Dai-
re Baflkan› Nuran ‹nci, KOSGEB Baflkan Dan›fl-
man› Murat Kepir, Do€u Marmara Kalk›nma
Ajans›  Yetkilisi N. Ça€atay Üstünda€ ve Oto-
kar Sat›nalma Müdürü Zafer Do€ruyol yapt›k-
lar› sunumlarla otomotiv ve savunma sanayisi-
ne iliflkin de€erlendirmelerde bulundu. Gele-
neksel buluflmaya, 400 otomotiv yan sanayi
temsilcisi kat›ld›. 

“HEPİMİZ BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ”
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç yap-

t›€› konuflmada, Otokar’›n sürdürülebilir
büyümeyi yakalam›fl bir flirket oldu€una
dikkat çekti. Sürdürülebilir büyümeyi yaka-
lamak için teknolojiye sahip ve hakim ol-
man›n, kendi tasar›mlar›n› yaratabilmenin
gerekli oldu€una dikkat çeken Görgüç, yan

sanayi ile olan iliflkilerinin alt›n› çizdi. 
Görgüç; “Hepimiz bir bütünün parçalar›n›

oluflturuyoruz. Otokar’›n baflar›s›nda y›llard›r
yo€un bir iflbirli€i gelifltirdi€i tedarikçilerin
pay› çok yüksek. Büyümek için baflar›l› bir-
liktelikler yapabilmek kaç›n›lmaz. Otokar,
yat›r›mlar›n› yönlendirirken, gerek do€ru flir-
ketlere yat›r›m yapmak gerekse yap›lan yat›-
r›m›n korunmas› aç›s›ndan tedarikçileriyle
oluflturdu€u iflbirli€ine önem verir” dedi. Ser-
dar Görgüç; “Son y›llarda gerçekleflen baflar›l›
iflbirliklerine bakt›€›m›zda ortak stratejik il-
keleri benimseyen tedarikçilerimizin bu ça-
l›flmalarda öncelikli tercih olduklar› ortada-
d›r. Bugün oldu€u gibi her zaman bizim yan›-
m›zda olan, bizimle özverili biçimde çal›flan,
bizimle ürün gelifltiren, iyilefltirme yapan ve
bizimle birlikte baflar›ya yürüyen tüm teda-
rikçilerimize teflekkür ederiz” diye konufltu.
Üretim aflamas›nda parça tedarikini müm-
kün oldu€unca yerli firmalardan yapt›klar›n›

ifade eden Görgüç, yak›n gelecekte daha bü-
yük baflar›lara yine yan sanayicilerle birlikte
imza atacaklar›na ve birlikte büyümeye de-
vam edeceklerine inand›€›n› belirtti. 

Otokar Genel Müdür Yard›mc›s› Ali R›za
Alptekin ise yapt›€› sunumda flirketin son dö-
nem çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. Otokar
Sat›nalma Müdürü Zafer Do€ruyol ise dünya-
da ve Türkiye’deki sat›n alma trendleri hak-
k›nda bilgi verirken, Savunma Sanayi Müste-
flarl›€› Daire Baflkan› Nuran ‹nci, KOB‹’ler ve
yerli tedariki içeren Savunma Sanayi Strate-
jik Plan›’n› paylaflt›. OSD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ercan Tezer ise otomotiv sanayi ile
ilgili güncel geliflmeleri aktar›rken, KOSGEB
Baflkan Dan›flman› Murat Kepir de kurumun
faaliyetleri ile ilgili olarak kat›l›mc›lar› bilgi-
lendirdi. Do€u Marmara Kalk›nma Ajans›
Yetkilisi N. Ça€atay Üstünda€ ise Do€u Mar-
mara bölgesindeki yat›r›m imkanlar› ve dev-
let teflvikleriyle ilgili bilgileri paylaflt›. 

Otokar, otomotiv yan sanayi temsilcileriyle geleneksel
“Otokar Parçalardan Bütüne Yan Sanayi Buluşmas›”nda bir
araya geldi. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Oto-
kar’›n başar›s›nda tedarikçilerin pay› çok yüksektir” dedi. 

Sarp S›n›r Kap›s›’n›n Gürcistan taraf›nda başlat›lan
ve 9 ay sürmesi beklenen modernizasyon çal›ş-
mas›n›n taş›mac›l›ğ› etkilememesi için Türk ve
Gürcü yetklililer işbirliği yap›yor. 

Yakalanan kaçak mallar aras›nda çoğunluğu
yine sigaralar oluşturdu.

101 bin liral›k 
kaçakç›l›k önlendi 

Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda bir TIR
arac›nda yap›lan aramada piyasa de€eri

101 bin 409 Lira de€erinde kaçak
malzeme ele geçirildi. 

Bulgaristan’dan gelerek Türkiye üzerinden
transit olarak ‹ran’a geçecek olan Türk
uyruklu A.Y isimli şahs›n kulland›ğ› 42
FZ 684–42 FZ 606 plakal› TIR Kap›kule

Gümrük Sahas›’na girdi.  
Araç, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmü-

dürlüğü ekipleri taraf›ndan risk kriterleri kap-
sam›nda X-Ray cihaz›na sevk edildi. Araçta
yap›lan aramada Türkiye’ye b›rak›lmak üzere
saklanm›ş vaziyette piyasa değeri 101 bin 409
Lira değerinde çeşitli markalarda 106 bin 520
adet sigara kağ›d›, 6 bin 680 adet sigara filtresi,
bin 800 adet biber gaz›, bin adet gaz giderici
ilaç bulundu. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü
Edirne Adliyesine sevk edildi.

Kadir ‹nan›r’›n
kamyonu 
çürümeye 
terk edildi 

Hayati Akbaş HOPA

Türk sinemas›n›n iki büyük oyun-
cusu Kadir ‹nan›r ve Türkan fioray'›n
baflrollerini paylaflt›klar› bir aflk hi-
kâyesini konu alan, "Selvi Boylum,

Al Yazmal›m" filmi, Türk halk›n›n ha-
f›zalar›na kaz›narak en be€enilen filmler
aras›nda ilk s›ralarda yer al›yor. Filmde
Kadir ‹nan›r'›n kulland›€› kamyonun
ak›betini araflt›rd›k. Uzun bir çaban›n
ard›ndan, kamyonun izine Hopa’da ulafl-
t›k. Lütfü Altunkaya'ya ait kamyon
sahibi taraf›ndan köydeki çay bahçeleri
aras›ndaki evin önüne çekilmifl durumda.
Hala çal›fl›r durumdaki kamyonun kasas›
ve kaportas› çürürken, kamyon bugün-
lerde zaman zaman toplanan çaylar› fab-
rikaya götürmek için kullan›l›yor. Kam-
yonun sahibi Lütfü Altunkaya kamyonu
hat›ra olarak saklad›€›n› belirtiyor. Al-
tunkaya, filmin simgesi olan kamyonun
yok olup bir hurdal›€a sat›lmamas› için,
Kadir ‹nan›r ve Türkan fioray'›n kamyonu
onartarak, sinema müzesine konulmas›n›
sa€lamalar›n› bekliyor.

"Selvi Boylum, Al Yazmal›m"
filmine konu olan kamyonu

uzun bir araşt›rma sonucu Art-
vin'in Hopa ilçesinde bulduk.

HOPA’DA ÇÜRÜYOR

TÜRKİ
YE 

YU
NAN

İST
AN
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Ali Babacan’›n ‘‹stihdamdaki toparlanman›n beklenenden h›zl› gerçek-
leflti€i’ aç›klamas›n›n memnuniyet verici oldu€unu söyledi.  Yalç›ntafl;
“‹stihdamda yeni çal›flmalar hizmetler sektörüne do€ru kaymal›” dedi.
Yalç›ntafl; “‹flsizli€in düflüfl trendinde olmas›, geçmiflte hayata geçirilen

düzenlemelerin meyvelerinin al›nd›€›n› gösteriyor. ‹fl alemi olarak istih-
dam›n yap›s›nda son dönemde yaflanan de€iflimi bizzat görüyoruz. ‹s-
tihdam sanayiden hizmetler sektörüne do€ru kay›yor. Ulusal ‹stihdam
Stratejisi Belgesi’nde de belirtildi€i gibi, yap›lacak yeni çal›flmalar›n
buna odaklanmas› çok yerinde olacakt›r” dedi.

YEREL

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA

YALÇINTAŞ “İSTİHDAM SANAYİDEN HİZMETLER SEKTÖRÜNE DOğRU KAYIYOR”

Otokar, geleneksel buluşmada tedarikçilere 4 ayrı kategoride ödül dağıttı. 

TASIMACILAR

4:Layout 1  05.06.2010  11:17  Page 1



C M Y KC M Y KC M Y K

Yollarda beraber,Yollaarda beraber,Yollaarda beraber,

RODER’de Saffet 
Ulusoy dönemi bitti 

RODER’İN YENİ BAŞKANI NECMİ ÇOBANOĞLU
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TIRSAN Sat›fl Sonras› personelin yetkinliklerini, bilgi ve becerilerini en üst seviyeye tafl›yabil-
mek için e€itimlerini h›z kesmeden sürdürüyor.  TIRSAN Treyler’in Samand›ra tesisinde bulu-
nan e€itim salonlar›nda bafllayan Yedek Parça Aktif Sat›fl E€itimlerinin 1.modülü gerçekleflti-
rildi. 2011 y›l› Mart sonunda tamamlanacak olan e€itim ve geliflim program›, 5 farkl› sertifikal›
modülden olufluyor.Yurtiçi Yetkili Servis yedek parça aktif sat›fl personelinin kat›l›m›yla ger-
çekleflen e€itim, T›rsan Sat›fl Sonras› Hizmetler E€itim Sorumlusu Erol Çak›r taraf›ndan verildi.
E€itimde çal›flanlar›n sat›fl becerilerini daha da güçlendirmek için sat›fl odakl› teknik bilgi ve
ticari sat›fl teknikleri konular›nda detayl› bilgi verildi.

GÜNCEL

ADR’ye taraf olunduğu için Almanya’n›n durdurduğu eği-
timler sektörü şoförsüz kalma tehlikesiyle yüz yüze getirdi

RODER’in 7. Genel Kurulu’nda
bir devir kapand›. Derne€in kurucu
baflkan› olan ve 2001’den bu yana
baflkanl›€› yürüten Saffet Ulusoy

baflkanl›€› b›rakt›. Genel Kurul sonra-
s›nda Necmi Çobano€lu RODER Yöne-
tim Kurulu Baflkan› olurken genel kurula
UND ile birleflme tart›flmalar› damga
vurdu.  ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürü
Ali R›za Yüceulu’nun da konuk olarak
kat›ld›€› genel kurulda ilk sözü alan
Erol Soylu uzun y›llar beraber görev
yapt›€› Saffet Ulusoy’un sa€l›k sorunlar›
nedeniyle genel kurula kat›lamad›€›n›
belirerek; “Saffet Ulusoy’un gücü her
zaman RODER’in yan›nda olacak ama
bundan sonra yeni yönetim kurulu RO-
DER’i s›rtlayacak” dedi. 

ADR UYARISI 
Yönetim kurulunun geçmifl iki y›l›n›

Necmi Çobano€lu anlatt›. Kriz döne-
minde yönetimde olduklar›n› vurgulayan
Çobano€lu bu dönemde nakliyecinin
sorunlar›na çözüm bulmak için Ulafl-
t›rma Bakanl›€› ve Gümrüklerden So-
rumlu Bakanl›k ile çal›fl›ld›€›n› söyleyen
Çobano€lu taraf olunmas›na ra€men alt
yap›s› haz›rlanamayan ADR konvansi-
yona de€indi. ADR e€itimlerinin baflla-
mad›€›n› ve bu nedenle pek çok floförün
iflsiz kalma tehlikesi yaflad›€›n› vurgu-
layan Çobano€lu” Alt yap›n›n bir an
önce haz›rlanmas›n› istiyoruz” dedi. 

DENETİMLER SIKLAŞACAK  
‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürü Ali

R›za Yüceulu RODER üyelerinin dile
getirdi€i tonaj ve denetim konusuna de-
€indi.  fiile ve Çatalca’da iki istasyonda
tonaj denetiminin yap›ld›€›n› hat›rlatan

Yüceulu aç›lacak yeni istasyonlarla de-
netimlerin s›klaflt›r›laca€›n› ifade etti.
‹stasyonlar›n 3 ay içinde devreye al›na-
ca€›n› kaydeden Ali R›za Yüceulu ‹s-
tanbul’da toplam 13 denetim istasyonun
aç›laca€›n› bildirdi. 

UND İLE BİRLEŞME TARTIŞMALARI 
Genel kurula damga vuran konu ise

UND ile RODER’in birleflmesi konusu
oldu. Konuyu gündeme getiren Memduh
Kilerci; “B›rak›n 2 dernek bir araya
gelsin, dernekler birleflmeli ve sektör
birli€e kavuflmal›” dedi. Kilerci, hükü-
metin de nakliyeciler aras›nda birlik is-
tedi€ini söyledi.

“ RODER SIĞINTI OLMAZ”   
RODER Baflkan› Necmi Çobano€lu

ise s›n›r› keskin hatlarla çizerek; ”‹lk
zeytin dal›n› UND’ye biz uzatt›k.
Ama  karfl›l›k göremedik.  Birleflmenin
altyap›s› kurulmal›. S›€›nmac› gibi
UND’ye dönemeyiz”dedi. 

TIRSAN SATIŞ
EKİBİNİ 

EĞİTİYOR 

MERSİN 

Mersin Liman›’n› iflleten Mersin Inter-
national Port’un liman ücretlerine zam
yapmas›, ihracatç›lar›n tepkisini çekti.
Mersin Liman›’n›n iflletme hakk›n› 36

y›ll›€›na devralan Mersin International
Port’un liman ücretlerine zam yapmas›, böl-
gedeki ihracat ve ithalatç›lar›n tepkisini çek-
ti. Deniz Ticaret Odas›, Ticaret ve Sanayi
Odas›, Akdeniz ‹hracatç› Birlikleri, Mersin
Sanayici ve ‹fladamlar› Derne€i, Gümrük Ko-
misyoncular› Derne€i ortak toplant› düzenle-
yerek zamm›n geri al›nmas›n› istedi.

Zam karar›n›n ‘oldu bittiye’ getirildi€ini ve
‘ben yapt›m oldu’ mant›€›yla yap›ld›€›n› be-
lirten ifl çevreleri, TCDD döneminde 85 dolar
olan konteyner maliyetinin bugün 120 dolara
ulaflt›€›n› kaydetti. ‹fl çevreleri, limana yük
indirmeme, baflka limanlara yönelme de da-
hil çeflitli eylemler yapmay› gündeme ald›.

TCDD’ye ba€l› Mersin Liman› 2007’de im-
zalanan özellefltirme anlaflmas›yla 36 y›ll›€›-
na Hamdi Ak›n'›n patronlu€unu yapt›€›
Türk-Singapur ortakl›€›ndaki Mersin Interna-
tional Port’a devredilmiflti.

Liman zamm› 
ihracatç›lar› 
KIZDIRDI 

Mersin Liman’›n›n işletmesini 36 y›ll›ğ›na alan
MIP’nin ücretlere zam yapmas› tepki çekti. 

GENERAL MOTORS 

Küresel ekonomik krizin bafllang›c› ile
birlikte iflas koruma sürecine gidecek
flekilde sat›fllar› düflen ve devlet yar-
d›mlar› ile ayakta kalmay› baflarabilen

GM sonunda toparlanmay› baflard›.
Son 3 y›ld›r sürekli zarar yazan flirket geçen

ay 1.çeyrek performans› olarak kar elde etti.
Otomotiv devinin yüzde 61 hissesi halen Ame-
rikan devletinin kontrolünde bulunuyor. fiirke-
tin yeniden yap›lanmas›nda ve kar edebilme-
sinde ana etkenler ise üretim maliyetlerinde
sa€lanan büyük oranda düflüfller ve yeni model-
ler ile birlikte sat›fllar› artmas› ile birlikte 865
milyon dolar kar sa€land›. 

Geçen y›l ayn› dönemde 6 milyar zarar ya-
z›ld›€› göz önüne al›nd›€›nda adeta kara de-
lik gibi para yutan flirketin Amerikan eko-
nomisinde ki a€›rl›€› da hafiflemifl oldu. To-
parlanma sürecinde sadece ABD’de 14 fabri-
kas›n› kapatan flirket 65 binden fazla iflçiyi
iflten ç›kard›. Maliyet düflürme tedbirleri
aras›nda ayr›ca kar yapmayan markalar›n sa-
t›fl› veya üretimden kald›r›lmas› gündeme
getirilmiflti. Bu kapsamda Hummer ve Saab
markalar› elden ç›kar›ld› ve Saturn markas›-
n›n üretimi durduruldu. Gelir getiren Opel
ve Vauxhall gibi markalar ise elde tutuldu. 

Toparlanman›n as›l nedeni olarak ise iflas
koruma program›n›n baflar› ile uygulanmas›
gösterildi. Bu sayede borçlar›n› azaltabilen
ve maliyetlerini gerekli önlemler ile sonuna
kadar k›sma flans›na sahip oldu. 

‹yileflmelere ra€men otomotiv devinin
önünde halen Kanada ve Amerikan hükü-
metine ödenmek üzere yaklafl›k 50 milyar
dolar borç bulunuyor. 

2007 y›l›ndan  
bu yana ilk kez 
kar aç›klad›

TASIMACILAR

EĞİTİMLER BAŞLAMAZSA
ADR’Lİ ŞOFÖR KALMAYACAK!
Ehliyet süreleri biten ADR’li şoförlerin ye-

niden eğitime girip sertifika alamad›ğ›n›
belirten sektör temsilcileri Ulaşt›rma Ba-
kanl›ğ›’n›n bir an önce yetkili kurumu be-

lirlenmesini ve eğitimlerin yeniden başlat›lmas›n›,
sertifikalar›n verilmesini istiyor. Zira tehlikeli
madde taş›yan lojistikçiler ADR’li şoför eksiğinin
verilen taahhütleri yerine getirilememesine bunun
da hem Türkiye ekonomisine hem de firmalara
büyük zarar vermesinden korkuyor. Taahhütlerini
yerine getirmedikleri için yüklü tazminat ödemele-
ri ile karş› karş›ya kalabileceklerine dikkat çeken
sektör temsilcileri olabilecek en k›sa zamanda
ADR Konvansiyonunun yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini bekliyor. 

Total’in taş›mas›n› yapan ve anlaşmas› 5 y›l daha
uzat›lan Omsan Lojistik, Shell’in taş›mas›n› yapan
Ulusoy Uluslararas› Nakliyat, Gökbora Lojistik
gibi sektörün dev şirketlerini çok yak›ndan ilgilen-
diren ADR eğitimlerinin ne zaman başlayacağ›
merakla beklenirken,  sürecin daha da uzamas› ve
ADR ehliyetine sahip şoför say›s›n›n gün geçtikçe
azalmas› bir başka soruna daha yol açacak gibi gö-
rünüyor. O da, şirketlerin bu sorundan kurtulmak
için yabanc› araç ve şoför kullanma yolunu, soru-
nu bertaraf etmek için kullanabilecek olmas›. Fir-
malar son çare olarak bu yola başvuracaklar›n›n
sinyalini verirken konunun istihdama etkisi de
böylece ortaya ç›k›yor. 

1995’ten bu yana Almanya destekli verilen ADR
eğitimleri Türkiye’nin konvansiyona taraf olma-
s›yla beraber durduruldu.  Almanya eğitimleri dur-
dururken “ Türkiye de konvansiyona taraf ülke
olarak eğitim ve sertifika verebilir”  gerekçesini
kulland›.   Ancak Ulaşt›rma Bakanl›ğ› onay kuru-
munu belirlemediği için Mart ay›ndan bu yana
ADR eğitimleri verilemiyor. Konvansiyona taraf
olunmas›n›n üzerinden 2.5 aya yak›n bir zaman
geçmesine rağmen onay kurumu hala belirlenmedi
ve  ADR  taş›mas› yapan şirketler için büyük bir
tehlike baş gösterdi.  O tehlike de ADR ehliyeti sa-
hibi şoförlerin ehliyet sürelerinin bitmesi ve eği-
timler durduğu için ehliyetlerin yenilenememesi. 

Ehliyet süreleri biten şoförler direksiyondan kal-
k›p süresi olan meslektaşlar›na görevi b›rak›rken
filolarda ADR ehliyetine sahip şoför say›s› da düş-
meye başlad›.  Lojistik sektörünün ADR taş›mas›
yapan temsilcileri ufukta görünen bu tehlikeye
karş› Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’n›n bir an önce onay ku-
rumunu belirleyip eğitimlerin verilemeye başlan-
mas›n› istiyor. 

Elif ÖZYILMAZ 

İSMAİL YILDIZ
Ulusoy Uluslararası 
Nakliyat Genel Müdürü: 

Tehlikeli maddelerin
taş›nmas› konusunda
mevcut hangi şoförle-
rin ehliyeti varsa on-
larla devam ediyoruz.
Ancak şu an eğitim ve-
rilmiyor. ADR ehli-
yetlerinin süreleri bit-
tikçe şoförlerimiz dev-
re d›ş› kal›yor. Bu eği-
timin ve s›nav›n da bir
zaman› var. Onay ku-

rumu belli olduktan sonra bile bu kadar
kişinin eğitimi s›nav› nas›l yap›lacak nas›l
yetişecek bilmiyoruz. 

Yetkililer konudan haberdar olduklar›n›
ve çal›şmalar›n devam ettiğinin söylüyor
ama bizim verdiğimiz taahhütler imzalad›-
ğ›m›z sözleşmeler var. Şoförlerimizin birer
birer devre d›ş› kalmas› ile bu taş›malar› ya-
pamazsak nas›l anlatacağ›z. Gidip ‘Benim
şoförümün ehliyeti bitti ondan taş›yam›yoruz
mu’ diyeceğiz. O zaman bize yenileyin
ehliyeti diyecekler,  buna ne cevap vereceğiz.
Bir açmaz›n içindeyiz. 

Taahhütlerimizi yerine getiremezsek “Müc-
bir sebep“ olarak gösterebiliriz. Ama bizi b›-
rak›n, bu durum Türk ekonomisine zarar
verecek bir durum. Mücbir sebep olarak
kabul edilmezse, yüklü tazminatlar ödemek
zorunda kalabiliriz. Diğer taraftan da güve-
nilirliğimiz ortadan kalkar ve işlerimizi yabanc›
taş›mac›lara kapt›rabiliriz.  Onlar›n da böyle
sorunlar› olmad›ğ› için kaçan müşteriyi bir
daha nas›l geri kazanacağ›z? Ancak sektörü-
müzde de suç var. Bakanl›ğa bu konuda çok
da bask› yap›lm›yor. Bence kamuoyu bask›-
s›n›n biraz daha artmas› gerekiyor.

ŞENOL ÇAK
Gökbora Uluslararası Nakliyat ve Tic. AŞ Ticari Başkanı

ADR e€itiminin durmas› ve floförlerimizin ehliyet sürelerinin bitmesinden
sonra ehliyetlerinin yenilenemeyecek olmas› bizi ciddi bir flekilde tehdit edi-

yor. fiu anda haliyle yan›c› mal tafl›mas› yapmak zorunday›z. Ehliyet süresi
bitmemifl floförlerimizle idare etmeye çal›fl›yoruz, ama bu floförlerimizin süre-

si bitti€inde ne yapmam›z gerekti€ini bilmiyoruz. Filomuzda ehliyet süresi
bitmifl çok say›da floförümüz var. 600 floförümüzden 400’ünün ADR’si yok.

E€itim alamad›€› için de ehliyetleri yenileyemiyoruz. Biz Ro-Ro tafl›mac›l›€›
için Trieste’de çekici bekletiyoruz. Orada hem ADR ehliyetli hem ADR ehli-

yeti olmayan floför s›n›fland›r›yoruz. Tehlikeli madde geldi€inde hemen
ADR’li floförümüzü yönlendiriyoruz. Ama durum böyle devam ederse baflka
ç›kar yollar bulaca€›z. Bizim ‹talyan, Alman, Bulgar, Romen plakas› tafl›yan
50’ye yak›n çekimiz var.  Römork tafl›mas› yapt›€›m›z zaman bu çekicilerle

ve oradaki floförlerimizi kullanabiliriz. 

OSMAN KÜÇÜKERTAN 
Omsan Genel Müdürü: 

Esas›nda biz ADR normlar›n›n Türkiye’de bir an önce uyulmas›n› is-
tiyoruz. Biz AB normlar›na uymay› taahhüt ettik. Ama uygulama bir

kaç kere ertelendi. Yollarda gördü€ümüz tankerler var. Hiçbiri emniyet
ve çevre flartlar›na ve ADR’ye uygun de€il. Her gün birçok kaza oluyor.

Bunu görünce üzülmemek elde de€il. Normlar›n bir an önce devreye
girmesini, e€itimlerin bafllamas›n› ve karayollar›nda seyreden tankerle-

rin ADR normlu tankere dönüflmesini bekliyoruz. E€er e€itim Türki-
ye’de yap›lamazsa yurt d›fl›na gönderip yapt›r›r›z. fiu an s›k›nt›m›z yok

ama zaman geçerse biz de yaflar›z.Temennimiz en geç 2011 bafl›nda
normlar›n devreye girmesi. Bir kez daha erteleme yaflanmas›n. 

TAMER DİNÇŞAHİN
UND Başkanı:

Sektör temsilcileri endiflelerini böyle dile getirirken UND Bafl-
kan› Tamer Dinçflahin e€itimlerin geçici bir süre de olsa Alman-
ya’da devam etmesi için Bakanl›k nezdinde görüflmelerin devam
etti€ini belirtti. Dinçflahin; “Müsteflarl›kla görüflmelerimiz sürü-
yor. Firmalar›n yaflad›€› sorunlarla ilgili raporlar› Bakanl›€a sun-
duk. Bu geçifl süreci içerisinde geçici olmak kayd›yla, belli bir sü-
rede e€itimlerin yine Almanya üzerinden verilmesi için bir çal›fl-
ma yap›yoruz.” dedi.  

ADR TAŞIMASI KONUSUNDA UZMAN LOJİSTİK ŞİRKETLERİNİN GÖRÜŞLERİ:

NECMİ ÇOBANOĞLU
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M ercedes-Benz Türk, iç pazardaki
canlanma ve Mercedes-Benz
kamyonlar›na olan talebin belir-
gin bir flekilde artmas› üzerine

Haziran 2010’dan itibaren yeniden çift vardiya-
da üretime geçmeye karar verdi. Gerek çift var-
diyaya geçifl, gerekse Mercedes-Benz Actros
modelinin Türkiye’de üretimine haz›rl›k kapsa-
m›nda flirket Aksaray Fabrikas›’nda May›s 2010
içinde 180 kifliyi ifle ald›.

TÜRKİYE’DE YATIRIMA DEVAM
Mercedes-Benz Türk Direk-

törler Kurulu Baflkan›
Wolf-Dieter Kurz bu ge-
liflmeyi flöyle de€erlen-
dirdi: “2009 y›l›nda eko-
nomik kriz nedeniyle
üretim hacmimizi
2008’e göre yüzde 80 ora-
n›nda azaltmak zorunda
kald›k ve 3 bin 720 araç üret-
tik. Bu nedenle 2010 y›l›nda üreti-
mimizi artt›rabildi€imiz ve yeniden belirgin bir
büyüme sürecine girdi€imiz için çok mutluyuz.”
Mercedes-Benz Kamyon Grubu Yönetim Kurulu
üyesi ve dünya çap›nda Mercedes-Benz Kamyon
üretim sorumlusu Yar›fl Pürsün ise dramatik
kriz sonras›ndaki düzelme hakk›nda “Brezilya,
Asya ve flimdi de Avrupa’da bir talep art›fl› görü-
yoruz. Birkaç aydan beri Türkiye’de de pazar›n
belirgin bir düzelme içinde oldu€unu izliyoruz
ve flimdi Aksaray’da istihdam› artt›rabiliyoruz.
Kriz döneminde ald›€›m›z Actros’u Türkiye’de
üretme karar› ile büyümenin sürmesi için gerek-
li flartlar› haz›rlad›k ve bu strateji do€rultusunda
önemli bir pazar›m›z olan Türkiye’de yat›r›mla-
r›m›z› sürdürece€iz” dedi.

C M Y K

Ford Otosan Kocaeli Sanayi Odas›’n›n
1995’ten bu yana düzenledi€i “fiahabettin
Bilgisu Çevre Ödüllerini” 4’üncü kez  ka-
zand›. ‘Büyük iflletmeler Kategorisi’nde

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’na verilen ödü-
lü, Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero€lu’nun
elinden Kocaeli Fabrika Müdürü Haydar Yeni-
gün ald›. Firmalar›n 3 y›lda bir kez baflvuruda
bulunabildi€i ödüle Ford Otosan daha önce
2004 ve 2007 y›llar›nda Kocaeli Fabrikas›, 2008
y›l›nda ise ‹nönü Fabrikas› ile sahip olmufltu.
Ford Otosan 2010 y›l› ödüllerine, çevrenin ko-
runmas›na ve geliflimine katk›da bulunma, sü-
rekli geliflimi teflvik etme, de€iflen çevre kav-
ramlar›na uyum ve ölçülebilir çevre yat›r›mla-
r›n›n yan› s›ra topluma katk›da bulunma kri-
terleriyle lay›k bulundu. 

“ÇEVRECİ SANAYİCİ BAŞ TACIMIZ” 
Kocaeli Sanayi Odas›’nda düzenlenen ödül

törenine kat›lan Çevre ve Orman Bakan› Vey-
sel Ero€lu; “Türkiye, çevre ile kalk›nmay› ba€-
daflt›rma gayretinde, h›zl› ve dinamik bir gelifl-
me sürecindedir. Çevre ile sanayi birbirine z›t
de€ildir. Çevreye yap›lan yat›r›m, insan sa€l›€›-
na yap›lan yat›r›md›r. Ben bunu koruyucu he-
kimlik gibi görüyorum” dedi. Ero€lu, sanayici-
nin karfl›s›nda de€il, yan›nda olduklar›n› vur-
gulayarak, “Çevreyle uyumlu çal›flan, hava
kullanma dengesini gözeten sanayicimiz bizim
bafl tac›m›zd›r” diye konufltu.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas› Müdürü Hay-
dar Yenigün ise konuflmas›nda Kocaeli’nin
çevre ve sanayi aç›s›ndan Türkiye’nin örnek
kentlerinden biri oldu€una dikkat çekerek
flunlar› söyledi: “Kocaeli’nin bu en prestijli
ödülüne dördüncü kez sahip olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Bu ödülle, Ford Otosan
olarak bir kez daha çevre dostu olman›n onu-
runu yaflad›k. Bundan sonra da çal›flmalar›m›z›
bu bilinçle sürdürece€iz.”
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BOSH 2010’DA TÜRKİYE’DE %15 BÜYÜME BEKLİYOR 
Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü ve Bosch Grubu Türkiye temsilcisi Hermann Butz;“Küre-
sel ekonomik kriz özellikle otomotiv teknolojileri ve sanayi teknolojileri iflkollar›m›z› ciddi flekilde
etkiledi ve bu durum ciromuzda düflüfle neden oldu” derken 2010 y›l›nda Bosch Türkiye’nin 2009 ci-
rosunda meydana gelen düflüflün büyük bir bölümünü geri kazanmay› hedefledi€ini dile getirdi. Her-
mann Butz; ciro ve ihracatta yüzde 15’lik bir art›fl beklediklerini söyledi.

SEKTÖRDEN 

Mercedes-Benz h›z›n› kesme-
den üretimine  devam edi-

yor. Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikas›’nda
çift vardiya sistemiyle üreti-

mini artt›rarak 180 kifliye
daha ifl istihdam› yaratt›.

WOLF-DIETER KURZ

FORD OTOSAN 
çevre ödülünü 4’ledi

Ford Otosan; Kocaeli Sanayi Odas›’n›n
üretim, ürün ve hizmetlerinde çevre dostu
uygulamalar› benimsemiş kuruluşlara ver-
diği ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne

dördüncü kez lay›k bulundu. 

Ford Otosan’›n 4’üncü kez ald›ğ›  çevre ödülünü
Çevre ve Orman Bakan› Veysel Eroğlu verdi.

MERCEDES’TEN 180 KİŞİYE İŞ FIRSATI

YARIŞ PÜRSÜN

TASIMACILAR
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A RLOD Yönetim Kurulu Baflkan› Adnan
A€açl› ve yönetim kurulu üyeleri, Sanayi
ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün ile Anka-
ra’da bir araya geldi. ARLOD heyeti ziya-

rette Bakan Ergün ve Sanayi Bakanl›€› Müsteflar Yar-
d›mc›s› Yavuz Cabbar’a bitmifl araç lojisti€i sektörün-
de yaflanan güncel sorunlar hakk›nda bilgi verdi.

ARLOD Yönetim Kurulu Üyeleri özellikle araç
lojisti€i sektöründe yaflanmakta olan oto tafl›mala-

r›, hafif ticari araç tafl›malar› ve benzeri tafl›malar
için imal edilmifl özel donan›ml› römorklara ilifl-
kin yükseklik ve uzunluk de€erleri, elektronik ta-
kograf sorunu ve bu sorunlardan kaynaklanan çok
yüksek miktardaki trafik cezalardan dert yand›.
Özellikle hafif ticari araç üretiminin artmas›ndan
dolay›, çeflitli boylarda yük tafl›n›rken gabari soru-
nunun ortaya ç›kt›€›na de€inen ARLOD Yönetim
Kurulu Baflkan› Adnan A€açl›,  sektörde yaflanan

bir baflka  s›k›nt›n›n da takometre sorunu oldu€u-
nu belirti. A€açl›; “fioför 8+1 saat çal›fl›r, 11 saat
dinlenir, 4 saat bofl kal›r ve tekrar çal›flmaya bafllar.
Ama takometre bu aradaki 4 saat bofllu€u yazmaz,
cihaz hata verir, dolay›s›yla trafik polisi de yapt›€›
kontrollerde bu duruma ceza yazar. Bu cezalar çok
yüksek“ derken; Müsteflar Yard›mc›s› Yavuz Cab-
bar  dijital takograf uygulamas› ile bu sorunun
önüne geçilece€ini vurgulad›. 

C M Y KC M Y KC M Y K

BAKAN NİHAT ERGÜN’E ZİYARET 
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OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 38 ARTTI 
T‹M verilerine göre, ihracat ilk 5 ayda yüzde 23.42 art›flla 44.15 milyar dolar olarak gerçekleflirken; Ma-
y›s ay› ihracat› yüzde 24.89 art›flla 9.069 milyar dolar oldu. Y›l›n ilk befl ay›nda otomotiv sektöründe ih-

racat bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 38.86 artt›. Otmotiv sektörü ilk 5 ayda 7.3 milyar do-
larl›k ihracata imza atarken;  otomotiv hem ayl›k, hem de ilk 5 ayl›k dönemde en çok ihracat yapan

sektör oldu. Son bir y›ll›k ihracat ise 105.46 milyar dolar olarak gerçekleflti. 

SEKTÖRDEN 

ARLOD YÖNET‹M KURULU’NDAN 

İNGİLTERE’DEN ÖDÜL

Tofafl’›n Bursa’daki fabrikas›nda üretile-
rek ve dünyan›n birçok ülkesine ihraç edi-
len yeni Fiat Doblo’nun Cargo versiyonu,
2010 Dünya Filo Araçlar› Ödülleri’nde

“Y›l›n En ‹yi Hafif Ticari Arac›” seçildi. Yeni
Fiat Doblo’nun Cargo versiyonu ‹ngiltere’de 2
prestijli ödülün sahibi oldu. 2010 Dünya Filo
Araçlar› Ödülleri’nde “Y›l›n En ‹yi Hafif Ticari
Arac›” seçilen yeni Fiat Doblo Cargo, ayn› za-
manda yak›t tasarrufu sa€layan Start&Stop tek-
nolojisiyle “Y›l›n Çevre Ödülü’nü de kazand›. 

Dünya Filo Araçlar› Jüri Üyesi John Kendall;
“Güzel bir sürüfl yetene€ine sahip, k›l› k›rk ya-
rarak gelifltirildi€i her noktas›ndan belli olan
Yeni Fiat Doblo Cargo, yeni motorlar›, farkl›
gövde seçenekleriyle ilerici ad›mlar atmaya de-
vam ediyor” aç›klamas›n› yapt›. Standart olarak
Start&Stop teknolojisiyle donat›lan ilk hafif ti-
cari araç modellerinden biri olan yeni Fiat Doblo
Cargo’nun en yüksek ekonomik kazan›m potan-
siyeli sundu€una da dikkat çeken Kendall, Yeni
Fiat Doblo Cargo’nun perakende ve filo müflteri-
leri taraf›ndan ortak düzeyde kabul görmesinden
dolay› memnun olduklar›n› dile getirdi.

“Y›l›n Filo Van›”
ödülü Fiat Doblo
Cargo’nun oldu 

Do€ufl Grubu’nun otomotiv finansman ku-
ruluflu “vdf” 10’uncu yafl›n› kutluyor. 10
y›lda 4.2 milyar Euro kredi kulland›rarak
yüzde 28’lik pazar pay› ile liderli€i yakala-

yan vdf, 10’uncu y›l›nda 800 milyon Lira kredi
hacmi ile 30 bin adet yeni kredi kontrat› hedefli-
yor. vdf’nin geride b›rakt›€› 10 y›l ve gelecek he-
defleri Do€ufl Otomotiv Yönetim Kurulu Baflka-
n› Aclan Acar ve vdf Genel Müdürü Kemal
Ören taraf›ndan aç›kland›. 

10 YILDA 4.2 MİLYAR EURO KREDİ 
Do€ufl Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan› Ac-

lan Acar; “Do€ufl Otomotiv olarak otomotiv de-
€er zincirinin her halkas›nda güçlü bir flekilde yer
al›yoruz. vdf ise bizim tüm bu halkalar›m›z›n en
güçlü yap› tafllar›ndan birisini oluflturmaktad›r”
dedi. Acar; “1980’lerde otomobil sahibi olabil-
mek için insanlar para biriktirir ve ondan sonra
otomobilini al›rd›. Bankac›l›k ve finans kesimi-
nin yayg›nlaflmas›ndan sonra bu alanda kredilen-
dirmeyle otomobil sat›fl› sonucunda otomobil pa-
zar› büyüdü. 1990’lar›n sonunda  otomobil de€er
zincirinin içine vdf olarak girdik ve Türkiye’nin
bir numaral› lider tüketici finansman kurulufluna
sahip olduk” dedi. Acar vdf’nin 10 y›lda 400 bin-
den fazla müflteriye 4,2 milyar Euro’luk finansal
destek sa€land›€›na dikkat çekerek, liderli€i de-
vam ettirmek için çal›flacaklar›n› söyledi. 

10 YAŞINDA 

ARLOD Yönetim Kuruu Başkan› Adnan Ağaçl› ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün ile bir araya geldi.

ACLAN ACAR KEMAL ÖREN

TASIMACILAR
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BMC TSK’YA 
TESLİMATLARA BAŞLADI

C M Y K
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ARTVİN’DE ANLAMLI BAğIŞ
Artvin At›lgan Ford servisi ve Artvin Yap› Kredi çal›flanlar› Artvin K›z›lay’›na kan ba€›fl›nda
bulundu.  Artvin Ford At›lgan Yekli servisinde gerçekleflen kan al›m ifllemi Ford At›lgan Yet-
kili Servisi Müdürü Yüksel Karadut, Yedek Parça Servis Müdürü Gürkan Ba€datl›, Sat›fl yet-
kilisi Serdar Özayd›n önderli€inde gerçekleflti.  Karadut, bilinçli ve düzenli kan ba€›flç›s› sa-

y›s›n›n artmas›n› amaçlad›klad›klar›n› söyledi.

TESLİMAT

Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ihtiya-
c› olan yaklafl›k 2000 adet May›-
na Dayan›kl› Z›rhl› Araç ve Tak-
tik Tekerlekli Araçlar› üretip

teslim etme görevini alan BMC, araçlar›
üreterek teslimatlar›na bafllad›.

22 Nisan 2009 tarihinde gerçeklefltirilen
proje imza töreni ile üretimine bafllanan
araçlar›n ilk etab›n› oluflturan 2.5 Ton
(4x4), 5 Ton (4x4), 10 Ton (6x6) Taktik Te-
kerlekli Araçlar›n teslimatlar›na baflland›.

BMC Sanayi ve Ticaret A.fi. bu proje kap-
sam›nda 2.5 Ton (4x4), 5 Ton (4x4), 10 Ton

(6x6) ve May›na Dayan›kl› Z›rhl› Araç ol-
mak toplam 2 bin araç teslim edecek. 

1972 y›l›ndan itibaren savunma sanayine
de hizmet veren BMC bugüne kadar Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin 1000 adet Taktik Te-
kerlekli Araç ve 3 bin  adet Lojistik Destek
Arac›n› üreterek teslim etti. BMC dünya
ordular›na da araçlar›n› satmaya devam
ediyor. 

“KİRPİ” GÖREVE HAZIR  
BMC daha önce de Türk Silahl› Kuvvetle-

ri’nin ihtiyac› için, NATO standartlar›nda

2.5 Ton (4x4), 5 Ton (4x4), 10 Ton (6x6)
Taktik Araç üreterek teslim etti. “Yürüyen
Kale” olarak adland›r›lan “May›na Dayan›k-
l› Z›rhl› Arac›”›n› üreten ve seri üretime ha-
z›r hale getiren BMC, May›n, el yap›m› pat-
lay›c› ve balistik testlerinden büyük bir ba-
flar› ile geçen araca, Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›€› taraf›ndan “Kirpi” ismi verildi.

Arac›n balistik tehditlere ve may›na karfl›
yüksek koruma seviyesine sahip olmas›,
gelecek her türlü tehdidi bertaraf ederken,
araçlar tamamen NATO standartlar›nda,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin istek ve talep-
leri do€rultusunda, BMC’nin tam entegre

askeri araç üretim tesislerinde, Türk mü-
hendis ve iflçisinin eme€i ile üretiliyor. 

PARİS FUAR’INDA SERGİLENECEK 
BMC, Taktik Tekerlekli Araçlar›ndan

BMC 185-09 B (4X4) 2,5 ton ile birlikte
BMC 250-10 Z (4X4) Çok Maksatl› Taktik
Tekerlekli Z›rhl› Araç ve Yürüyen Kale
olarak bilinen BMC MRAP KIRPI yi, 14-18
Haziran 2010 tarihleri aras›nda Fransa' n›n
baflkenti Paris' te düzenlenecek dünyan›n
en büyük Savunma Sanayi Fuar› olan EU-
ROSATORY 2010 da sergileyecek.

BMC, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
ihtiyac› olan 2 bin adet may›na

dayan›kl› z›rhl› araç ve taktik tekerlekli
araçlar›n› teslim etmeye başlad›. 

Iveco’nun ‹stanbul Yetkili Sat›c›s›
Iveco Otomotiv Bolu nakliye firma-
s› Kartal Nakliyat’a ilk Stralis

440S45T  teslimat›n› gerçeklefltirdi.
Iveco Otomotiv Bolu’ya  ilk Iveco Stra-

lis’i verdi. Bolu’da hizmet veren nakliye
firmas› Kartasl Nakliyat’›n ald›ü› Stralis
440S45T törenle sahibine teslim edildi. 

Iveco Otomotiv A€›r Vas›ta Sat›fl Yet-
kilisi Diler Dinçer yapt›€› konuflmada

Kartal Nakliyat’a teslim ettikleri arac›n
Euro 5, 450 hp güce sahip motora, ZF Eu-
rotronic flanz›ma, çift yatak yüksek kabi-
ne, toplam 1175 litre hacme sahip çift
yak›t deposuna, pnömatik kabin süspan-
siyonuna ve 50,000 km bak›m aral›€›
gibi özelliklere sahip oldu€unu söyledi.

Kartal Nakliyat’›n sahibi fiaban Sabah
ise Stralis’i kabin konforu, ekonomisi
için tercih ettiklerini ifade etti. 10 litre-

lik motordan 450 HP güç al›nmas›n›n ise
yak›t tüketimi aç›s›ndan avantaj olaca€›-
n› ifade eden Sabah Kartal Nakliyat ola-
rak Almanya, Fransa pazarlar›na nakliye
yapt›klar›n› belirtti.

Teslim töreninde Iveco Araç ‹fl Gelifltir-
meden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Yusuf Teoman, Kartal Nakliyat sahibi fia-
ban Sabah ve Iveco Otomotiv A€›r Vas›ta
Sat›fl Yetkilisi Diler Dinçer haz›r bulundu.

KARTAL NAKLİYAT’IN İLK IVECO’SU 

IVECO OTOMOT‹V BOLU’YA ‹LK SATIfiI YAPTI

Türkiye Otomotiv pazar›nda 2010 y›l›
Ocak-May›s kümülatif binek ve hafif ticari
araç toplam pazar› 217 bin 359 adet ola-
rak gerçekleşti. Toplam hafif ticari araç sa-

t›şlar› ise ayn› dönem için geçen y›la oranla yüz-
de 14,98 artarak 73 bin 140 adet olarak gerçek-
leşti. ‹lk 5 ay›n lideri ise toplam 34 bin 23  hafif
ticari araç satan Ford oldu 

Türkiye Otomotiv
pazar›nda 2010 y›l›
May›s ay› binek oto-
mobil sat›şlar› 40 bin
467 adet, hafif ticari
araç sat›şlar› 18 bin
910 adet olmak üze-
re toplamda 59.377
adet oldu. Geçen y›-
l›n May›s ay› binek
otomobil sat›şlar›na
göre yüzde 8,42, ha-
fif ticari araç sat›şla-
r›nda da yüzde 0,49
azal›ş görüldü. 2010
y›l› May›s ay› binek ve hafif ticari araç toplam
sat›şlar› da geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
6,04 oran›nda azald›.

MAYIS SATIŞI 10 BİN 271 ADET 
Avrupa hafif ticari araç sat›ş›na bakt›ğ›m›zda

ise Ocak- Nisan 2010 dönemi Avrupa sat›şlar›
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 6,6
art›ş ile 513 bin 984 adet olarak gerçekleşti. 

May›s ay› ticari araç sat›ş lideri 5 bin 336 yerli 4
bin 935 ithal toplam 10 bin 271 araç sat›ş› ile
Ford oldu. Ford’u 7 bin 969 yerli 865 ithal top-
lam 8 bin 834 ticari araç satan Fiat izlerken, Rena-
ult 7 bin 349 araç sat›ş› ile 3’üncü oldu. Ocak-
May›s toplam›nda da s›ralama değişmedi. ‹lk 5
ayda Ford 34 bin  23, Fiat 29 bin 920 Renault da
25  bin 650  hafif ticari araç sat›ş›na imza att›. 

2009 ve 2010 y›llar› 4 ayl›k gerçekleşen kü-
mülatif hafif ticari araç pazar› k›yasland›ğ›nda
en belirgin düşüş yüzde 74,3 ile Romanya’da
gerçekleşirken, ard›ndan yüzde 68,6 ile Çek
Cumhuriyeti’nde ve yüzde 59 ile Litvanya’da
görüldü. 2010 y›l› 4 ayl›k en yüksek art›ş s›ras›y-
la; yüzde 33.1 ile ‹rlanda, yüzde 27.5 ile Norveç
ve yüzde 26.1 ile ‹sveç’te  gerçekleşti. 

Türkiye 2010 y›l› Ocak-Nisan döneminde
toplam hafif ticari araç sat›şlar› geçen y›l›n ayn›
dönemine oranla yüze 21,6 artarak 54 bin 230
adete ulaşt›. 2010 y›l› Ocak-Nisan dönemi hafif
ticari araç sat›şlar› ile Türkiye, Avrupa hafif tica-
ri araç sat›şlar› 5’inci s›radaki yerini korudu.

ODD RAPORUNA GÖRE

‹lk befl ay›n 
lideri FORD 

Volkswagen taraf›ndan üretilen ve S›k›flt›r›lm›fl
Do€al Gaz (CNG) ile çal›flan Caddy EcoFuel
özellikle, daha temiz egzoz gaz› at›€›na sahip

ve dizel yak›ta oranla yaklafl›k yüzde 50 daha eko-
nomik olmas›yla öne ç›k›yor. CNG'nin yak›t
olarak kullan›ld›€› Caddy EcoFuel’ün çevre aç›s›ndan
en büyük yarar› egzoz gazlar›n›n önemli oranda
azalt›lm›fl olmas›. Eflde€er TDI motoruyla karfl›-
laflt›r›ld›€›nda, Caddy EcoFuel’in karbonmonoksit
at›€› yüzde 50'yi aflan oranda azal›rken; azotoksit
at›€› yüzde 70 daha az, is parçac›klar› da s›f›r de-
€erlerini veriyor. 

Caddy EcoFuel'in 157 gr/km düzeyinde olan
CO2 emisyonu normal bir benzinli motordan
yüzde 20 oran›nda daha düflük. 

‹lave 1.0 m3 yük alan› sunan daha büyük Caddy
Maxi EcoFuel de çevreye duyarl› iflletmeciler için
di€er bir kullan›fll›, alternatif yak›tl› seçenek su-
nuyor. Her iki model de özel siparifl üzerine Tür-
kiye’ye getiriliyor.

EVDE KULLANILAN GAZLA ÇALIŞIYOR
Halen, yenilenebilir kaynaklardan ticari olarak

temin edilmeye bafllanan sürdürülebilir bir yak›t
olan biyoetanol veya evlerde kullan›lan CNG ile
çal›flabilen Caddy EcoFuel’de ayr›ca gaz›n bitmesi
durumunda, otomatik olarak devreye giren 13 lit-
relik bir benzin deposu da yedek olarak bulunuyor. 

Caddy EcoFuel, 26 kilograml›k gaz kapasitesiyle
570 kilometrenin üzerinde yol alabiliyor. 

CNG’Lİ ARAÇLAR KAPIDA 

Evde kullan›lan doğalgaz ile çal›şan Caddy
EcoFuel dizel yak›ta göre %50 daha ekonomik

Volkswagen’den
Türkiye’ye özel 
DOğALGAZLI KAMYONET 

Volkswagen özel sipariş üzerine CNG ile
çal›şan Caddy EcoFuel’ü Türkiye’ye getir-

di. Hem çevreci hem ekonomik yeni
Caddy ile 570 kilometre yol al›nabiliyor. 

TAYSAD üyesi firmalardan Norm C›vata
taraf›ndan dernek merkezinde düzenlenen
e€itime 64 otomotiv ana ve yan sanayi fir-
mas›ndan 211 kifli kat›larak “Ba€lant› Ele-

manlar› Teknik E€itimi” alan›nda daha düflük
maliyetli ve kaliteli üretimin
en son uygulamalar›n› ö€rendi.  

Tafl›t Araçlar› Yan Sana-
yicileri Derne€i (TAYSAD),
üniversitelerle iflbirli€inin
ard›ndan ana ve yan sanayi
firmalar› ile de birlikte ha-
reket ederek sektörün e€i-
timine katk› sa€lamay›
amaçl›yor.  E€itimde, do€ru
yerde do€ru malzeme kullan›m›ndan, daha dü-
flük maliyetli üretime kadar birçok alanda en
son uygulamalar ele al›nd›.

Ba€lant› elemanlar› alan›ndaki en son geliflmeler
ve uygulamalar›n ele al›nd›€› e€itime aralar›nda
Ford Otosan, TOFAfi, Oyak-Renault, Mercedes
Benz Türk, Karsan, Güngör Otomotiv, Coflkunöz,
Arfesan, Aka Otomotiv gibi 64 firmadan 211
çal›flan kat›ld›. 

E€itimlerde teknik bilgiler, dayan›m s›n›flar›,
standartlar, s›kma torklar›, kaynak somun ve c›-
vatalar›, ba€lant› eleman› üretiminde oluflabilecek
kusurlar, ba€lant› elamanlar› kaplama bilgisi,
ölçüm ve kontrol elemanlar›, girifl kalite kontrolde
dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda  bilgi
verildi.  

64 FİRMADAN 211 KİŞİ KATILDI

TAYSAD’dan
e€itime destek 

SERİN: BÜROKRASİ BİTERSE SAHTECİLİK DE BİTER
Sat›n al›nan arac›n ayn› gün trafi€e ç›-
karmas›n› sa€layacak "Online Araç Tescil
Projesi"nin Haziran ay›nda devreye gir-
mesinin planland›€›n› söyleyen TREDER

Baflkan› Recep Serin, yeni sistemle  vatandafl›n
araç tescil çilesinin bürokrasinin azalmas›yla
ortadan  kalkaca€›n›, bunun da sahtecili€i  aza-
laca€›n› söyledi. 

“Online araç tescil” projesiyle birlikte araçlar
yetkili sat›c›dan al›nd›€› gün trafi€e ç›kabilecek”
diyen Serin, uygulaman›n s›f›r kilometre araçlar
için geçerli oldu€unu ifade etti. Serin, binek,

hafif ve a€›r ticari araç ile treyler segmentlerinde
projenin devreye girece€inin alt›n› çizerek, çok
aflamal› imal edilen araçlar ile münferit imalat
veya tadilat yöntemiyle üretilen araçlar›n ise
zaman içerisinde proje kapsam›na al›naca€›n›
söyledi.  Projenin 2010 y›l›n›n bafl›nda uygula-
maya geçmesinin hedeflendi€ini belirten Serin;
“Konu ile ilgili Ankara’da temaslarda bulunduk.
On-line araç tescil uygulamas›n›n Haziran ba-
fl›nda devreye girmesi planlan›yor. Biz treyler
üreticileri olarak bunu son derece memnuniyetle
karfl›lad›k” diye konufltu. 
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Yaklafl›k 2 y›l önce Ulusoy Lojis-
tik’e kardefl kurulufl olarak Belçi-
ka menfleli Ziegler ile ortak olarak
kurulan Ulusoy-Ziegler’in Genel

Müdürlü€ü’ne sektörün birkaç kad›n yöneti-
cisinden biri olan ve 15 y›ld›r sektörde görev
alan Esra Kalkavan getirilmiflti. 15 y›l önce
flans eseri sektöre ad›m atan Kalkavan, kriz-
de filosunu büyüten ve a€›rl›kl› olarak Avru-
pa hatt›na tafl›ma yapan Ulusoy-Ziegler’in
sektörün önemli oyuncular›ndan bir olaca€›-
na inan›yor. Kalkavan, öncelikle bir Avrupa
flirketinin bir Türk flirketi ile ortakl›k yap-
mas› konusunu irdeledi. Avrupa’da ticare-
tin gerilemesi ve doyma noktas›na ulaflma-
s› nedeniyle Avrupa flirketlerinin gözünü
Türkî Cumhuriyetler ve Ortado€u’ya dikti€i-
ni anlatan Kalkavan, Türkiye’nin bu iki böl-
ge aras›nda bir ba€lant› noktas› olmas›n›n
önemli oldu€unu ifade etti. Kalkavan; “Avru-
pa flirketleri Türkî Cumhuriyetler ve Ortado-
€u ile aralar›nda bir link kurmak için böyle
bir yat›r›ma girdiler. Türkiye bu vizyonu iyi
sa€layacak bir ülke. Çünkü bir Avrupal›n›n
Ortado€u ile direkt çal›flmas› bazen düflünce
yap›s› itibariyle zor olabiliyor. Türkiye arada
ikisine de hitap edip, köprü olabilecek yap›da
bir ülke, yani bir nevi tampon bölge, Avrupa
flirketlerinin Türkiye’ye olan ilgisinin nedeni
de bu” dedi.  

DENEYİM VE ENERJİ BİR ARADA 
Kalkavan’›n dikkat çekti€i di€er nokta ise

ortakl›€›n kurulma aflamas›. Fikrin san›ld›€›-
n›n aksine Ulusoy’dan de€il Ziegler ‘den ç›k-
t›€›na dikkat çeken Kalkavan, Ziegler ile
Ulusoy iflbirli€inin “Deneyim ve cesaretin“
yan yana gelmesini sa€lad›€›n› söyledi. “As-
l›nda Ulusoy, Ziegler’i mi tercih etti mi?
Yoksa Ziegler mi Ulusoy’u tercih etti? soru-
sunun yan›t› önemli.  Talep Ziegler’den gel-
di.  Ziegler’in patronu Arthur Ziegler burada
rakiplerimizden farkl› firmalar› da gezdi.
Ama Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Alican

Ulusoy’un hem gençli€inden, hem tarz›ndan,
hem ifle yaklaflmas›ndan çok etkilendi. Art-
hur Ziegler 86 yafl›nda. Düflünün bir patronu-
nuz 86 yafl›nda, di€eri 34 yafl›nda. Bu iflbirli€i,
deneyim ve dinamik enerjinin yan yana gel-
mesini sa€lad›. Sonuçta Ulusoy Uluslararas›
Nakliyat ‹ngiltere’de yo€un çal›fl›yordu. Bat›
Avrupa taraf›nda da vard›. Ama tafl›malar›
çok yo€un de€ildi.  Bu vesileyle Bat› Avru-
pa’da daha yo€un çal›fl›r olduk” diyen Kalka-
van, y›l bitene kadar yeni bir araç yat›r›m›na
gidilmeyece€ini, ancak ifl yo€unlu€una göre
bu karar›n revize edilebilece€ini kaydetti. 

İKİNCİ KİTAP YOLDA 
15 y›l önce sektöre girdi€inde kad›n yöneti-

ci ve çal›flan›n parmakla gösterilecek kadar
az olmas›na ra€men flimdi durumun de€iflti-

€ini dile getiren Ulusoy-Ziegler Genel Müdü-
rü Esra Kalkavan’›n di€er bir özelli€i ise ede-
biyata olan ilgisi. ‹yi bir okur olan Kalkavan
ayn› zamanda  bir yazar.  Yay›nlanm›fl bir ki-
tab› bulunan Kalkavan bugünlerde yo€un ifl
temposunun yan›nda ikinci kitab›n› da yaz›-
yor. ‹lk kitab› “Ayna”n›n reklam ve promos-
yon olmadan 3 bin adet sat›lmas›n›n kendisi-
ne cesaret verdi€ini söyleyen Kalkavan’›n ilk
kitab›n›n yay›nlanma maceras› da hayli il-
ginç. Kriz nedeniyle bir yay›nevinin kitab›
basmaktan vazgeçmesi ile bir baflka yay›n-
evine gidildi€ini anlatan Kalkavan, buradan
da olumsuz yan›t al›nmas›yla kitab›n ancak
görüflülen üçüncü yay›nevinde bas›ld›€›n›
söyledi.  fiu an ikinci kitab›n› yazan Kalka-
van’›n  kitab› bitirememesinin nedeni de yo-
€un ifl temposu. Kalkavan, buna ra€men yeni
kitap projelerinin oldu€unu söyledi. 
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Lojistik sektöründe say›s› her geçen gün artan kad›n yöneticilerden biri
Ulusoy-Ziegler Genel Müdürü Esra Kalkavan. Ulusoy Lojistik’in kardeş
kuruluşu olarak kurulan ve 2 y›lda filosunu yüzde 100 büyüten
Ulusoy Ziegler’in önümüzdeki dönemde sektörün önemli aktörlerinden
bir olacağ›n› söyleyen Kalkavan, Belçika menşeli Ziegler’in Ulusoy ile
ortak olma aşamas›n› ve gelecek vizyonunu anlatt›. 
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GÜNEY AFRİKA TÜRK YATIRIMCI BEKLİYOR 
Türkiye-Güney Afrika ‹fl Forumu çerçevesinde düzenlenen çal›flma yeme€inde konuflan TOBB

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o€lu, Türkiye ve Güney Afrika’n›n yeni dönemin y›ld›zlar›ndan olaca€›n›
ifade etti. Forumda, Türkiye ile Güney Afrika aras›nda 220 milyon dolarl›k yat›r›m› kapsayan 3

ayr› anlaflma imzalan›rken; Hisarc›kl›o€lu dünya ekonomisinin kriz sonras› de€iflti€ini, güç mer-
kezlerinin geliflmifl ülkelerden, geliflmekte olan ülkelere kayd›€›n› söyledi Hisarc›kl›o€lu 21. yüz-

y›l›n Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerin etkin oldu€u piyasalar ça€› olaca€›na iflaret etti.

SEKTÖRDEN 

ZIEGLER’İN ORTADOĞU’YA KÖPRÜSÜ 
ULUSOY-ZIEGLER

LOJİSTİK OKULLARI 
KADIN YÖNETİCİYİ ARTIRACAK 

Ulusoy- Ziegler Genel Müdürü Esra Kalkavan sektördeki, ka-
d›n yönetici say›s›n›n özellikle lojistik okullar›n›n mezunlar›-

n›n sektöre girmesiyle beraber daha da artacağ›na inan›yor

GÜVENL‹ SÜRÜCÜ

D eğerli sürücü kardeşlerim, bir önceki yaz›m›zda
trafikte, neden eğitimin şart olduğuna vurgu yap-
m›şt›k. Art›k bu vurgu ile yola ç›k›p, yavaş yavaş
her yaz›m›zda güvenli sürücülükle ilgili birkaç

konuyu size aktarmaya başl›yorum.
Ancak önce bir düzeltme yapmak istiyorum. E⁄‹T‹M ŞART

başl›kl› yaz›mdaki 2009 kaza oran›, bir milyar otuz beş bin
diye yanl›ş aktar›lm›ş, bu rakam bir milyon otuz beş bindir.
Bu yanl›şl›ktan dolay› aff›n›za s›ğ›n›yor ve sürücülükteki
temel konulara başl›yorum. 

Güvenli sürücü trafikte kendisinden başkas›na güvenmeden
hareket etmelidir. Her şeyden önce, arac›m›za binmeden
mutlaka arac›n etraf›nda dolaşarak göz ile kontrollerimizi
yapmal›y›z. Herhangi bir nesne, canl› var m› ? veya arac›m›z›n
lastik bas›nçlar› doğru mu? stop lambalar›m›z ve farlar›m›z
temiz mi? diye bakmal›y›z. Kontrollerimizi bitirip direksiyon
baş›na geçerken de güvenliği elden b›rakm›yoruz. Özellikle
ağ›r vas›ta kullanan arkadaşlar›m›z›n inme ve binme
s›ras›nda kendilerine zarar verdiklerini biliyoruz. Onlar araç-
lar›na binerken, 3 nokta kural›n› uygulamal›lar. Arac›m›z›n
kap›s›n› açt›ktan sonra her iki elle kabinin içinde bulunan
tutamaçlar› hem sağ hem sol el ile kavray›p basamaklar›
teker teker ad›mlayarak kabine ç›kmal›lar. Direksiyona as›l-
madan veya direksiyon civar›ndaki kollar› tutmadan koltuğa
oturmal›lar ve inerken de nas›l bindilerse o şekilde inmeliler.
Zira birçok arkadaş›m›z direksiyona arkas›n› dönüp inerken
veya araçtan atlarken kendilerini sakatl›yor. Bilek burkulmas›,
belde hasar, hatta bacaklar›n› k›ranlara bile şahit olduk. Bu
yüzden sakin bir şekilde 3 nokta kural›na dikkat edip,
al›şkanl›k haline getirmeliler. Sürücülerimizin önemle dikkat
etmesi gereken konulardan birisi de güvenli ve araca hakim
oturma pozisyonudur. Örneğin debriyaja, frene ve gaza
doğru bas›nc› uygulayacak oturma pozisyonumuzu ayarla-
d›ktan sonra s›rtl›ğ›m›z› yaklaş›k 90 derece dik olacak şekle
getirmeliyiz. Bileklerimizi direksiyon simidinin orta göbeğine
nab›z bölgelerimiz denk gelecek şekilde ayarlarsak en iyi
manevray› yapacak konuma gelmiş oluruz. Direksiyonu
tutuş şeklimiz dokuzu çeyrek geçe olmal›d›r. Bu şekilde
hava yast›ğ› bizi en iyi şekilde koruyacakt›r. Ayni zamanda
manevralar s›ras›nda, elimizin avuç içini kullanmamal›y›z!
Direksiyonun içinden tutup çevirmemeliyiz! Çünkü sistem
hidrolik olduğu için ters bir manevrada direksiyon elimizden
kurtulmamal›. Bunun için mutlaka ver al seklinde ellerimizi
hareket ettirmeliyiz. Elimizin birisi mutlaka direksiyona
hakim olmal›d›r. Kabin içi ayarlar› yapt›k. Öyleyse yola
ç›kal›m m› ? Tabiki hay›r. Çünkü en önemli konu emniyet
kemerini takmadan kesinlikle yola ç›kmamak. Çünkü
emniyet kemerleri olas› bir kazada tak›l› ise, hava yast›klar›
ile birlikte çal›ş›rsa, yaklaş›k yüzde 70 oran›nda hayatta
kalmam›z› sağl›yor. Bu konuya ayr›ca dönüş yap›p, say›lar›m›z›n
birinde, tamamen bu konuyu ele al›p, önemini anlatmaya
çal›şacağ›m. Emniyet kemerimizi takt›k,vites boşta, ayağ›m›z
frende (yeni nesil araçlarda gaz› pompalamaya gerek yok)
marşa bas›yoruz. Ve son olarak, mutlaka farlar›m›z› aç›yoruz.
FARK ET! FARK ED‹L!

Böylece diğer sürücülerin bizi daha kolay ve çabuk fark et-
melerini sağlam›ş oluruz. Art›k yola ç›kmaya haz›r›z. Arac›m›z›
yumuşak ve yavaş yavaş hareket ettirmeliyiz. Bu s›rada ›s›tma
yapmak için bekleme yapm›yoruz. 3 ila 5 km düşük vitesle ve
düşük h›zda seyredip arac›m›z› yol al›rken ›s›t›yoruz. Bu şekilde
tasarruf da yapm›ş oluruz. Unutmay›n ki teknoloji sürekli
kendini yeniliyor. Motor bloğundaki hafif madenler daha
kaliteli yak›t, daha kaliteli yağlar arac›m›z›n da kolayca
›s›nmas›na katk› sağl›yor. Sürüşe başlad›ğ›m›z andan itibaren
konsantrasyonumuz sürekli yüksek olmal› ki beklemediğimiz
durumlarda doğru müdahaleleri yapabilelim. 

Güvenli sürücünün akl›ndan ç›karmamas› gereken çok
basit 3 kuraldan bahsedeyim sizlere:

1-TEHL‹KELER‹ ÖNCEDEN FARKETMEK
2-SAVUNMAYA GEÇMEK
3-ZAMANINDA DO⁄RU TEPK‹Y‹ VERMEK 
Bu 3 kural› sürüş standart› haline getirirseniz bir çok

sorunu da çözmüş olursunuz. 1’inci maddeye dönecek
olursak;  sürüş an›nda trafiği görebildiğiniz en uzak noktadan
izlemek diyebiliriz. Güzergah›n›zdaki tüm riskleri çözerek
gitmenin en kolay yoludur. Trafiği ileriden izlediğiniz için sa-
vunmaya erken geçmiş olursunuz, riske haz›rl›k için vakit
kazan›rs›n›z.  Ve 3.maddeyi kolayl›kla çözmüş olursunuz.
Unutmay›n ki çevremizdeki direksiyon baş›ndaki sürücüle-
rimizin yaklaş›k yüzde 85’ine yak›n› bilinçsiz sürücü. Onlardan
kaynakl› risklere girmemek için sürekli savunmaya dayal›
sürüş yapmal›y›z. 

Önümüzdeki yaz›m›zda kaza nedenleri ve çözümleri hak-
k›nda görüşmek üzere; hepinize güvenli sürüşler temenni
ediyorum. 

ADEM
AVCI

‹leri Sürüş 
Teknikleri Uzman›
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