
Geçifl belgesi sorunu, vize  derdi
yok.TIR’lar›n trafi€e tak›lma

riski de... Karayollar›ndaki
trafik yükünü azaltmas›n›n

yan› s›ra çevreci özelli€i ile ön
plana ç›kan  Ro-Ro tafl›mac›l›-

€› yeniden ivme kazand›.

AVRUPA’NIN GÖBEğİNE GEMİ İLE NAKLİYE 
Ülkeler aras› tafl›malarda binlerce kilometrelik mesafeyi karayolu ile de€il denizin

üstünden hem de karayolunda harcanan zaman›n yar›s›na efl bir zamanda,
daha ekonomik flekilde tafl›may› sa€layan Ro-Ro tafl›mac›l›€› son dönemin en
önemli trendlerinden biri haline geldi.  U.N Ro-Ro’nun baflat rol oynad›€›
sektörde bugünlerde büyük bir hareketlilik yaflan›yor. Ard arda Ro- Ro flirketleri
kuruluyor, yeni güzergahlar ve hatlar aç›l›yor. Son olarak UND Deniz’in
Tekirda€ Akport Liman›’ndan Fransa’n›n Toulon liman›na bafllatt›€› seferler
Türk tafl›mac›s›na yeni bir kap› aralad›. UND Deniz’in gemileri 72 saatte Te-
kirda€’dan Toulon’a ulaflan Türk tafl›mac›lar Fransa üzerinden ‹spanya, Portekiz,
‹sviçre, ‹ngiltere, ‹rlanda ve Benelüks ülkelerine gidebiliyor.  

KARADENİZ’DE ROTA KUZEY 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Türk nakliyecilerine hizmet veren Karadeniz Ro-Ro ise

nakliyecilerin Rusya-Ukrayna ve Kazakistan’a sorunsuz ulaflmas› için çal›fl›yor.
2 gemisi ile Samsun Liman›’ndan Rusya’n›n Liman›’na, Zonguldak Liman›’ndan
Ukrayna’n›n Skadovsk Liman›’na TIR’lar› deniz üzerinden tafl›yor. Sektörün
Ro-Ro tafl›mac›l›€›nda en deneyimli ismi ise U.N Ro-Ro. ‹talya’n›n Trieste Li-
man›’na Pendik, Ambarl› ve Mersin’den gemiler kald›ran U.N Ro-Ro son olarak
Temmuz ay›nda Pendik-Ambarl›- Marsilya hatt›n› devreye soktu. Tekirda€
Akport Liman›’ndan Trieste’ye tafl›ma yapmak için kurulan BKT Ro-Ro ise flu
günlerde seferlerine ara verdi. Di€er taraftan Marmara Denizi de Ro-Ro tafl›ma-
c›l›€›n›n hareketli oldu€u noktalardan biri.  HABERLERİ SAYFA 8-9’DA 

GEÇİŞ BELGESİ TÜKENDİ 

GEÇİŞ YAPANLAR HANGİ BELGE İLE GEÇİYOR?
Yunanistan’a tafl›ma yapan Türk nak-
liyecisinin geçifl belgesi sorunu yine
diz boyu. Geçifl belgelerinin tükenme-
sine ra€men baz› firmalar›n “Sahte

Geçifl Belgesi“ ile s›n›r› geçerek tafl›ma yap-
maya devam ettikleri sektörde s›kça konu-
fluluyor. Rivayetler muhtelif. Söylenenler
aras›nda sahte geçifl belgelerinin karaborsada
fiyat›n›n 400 Euro’ya kadar ç›kt›€› da var.
Nakliyeciler flu günlerde s›n›r› afl›p Yuna-

nistan’a yük götüren firmalar›n hangi
belgeye dayanarak s›n›r› geçtikle-

rinin araflt›r›lmas›n› ve sahteci-
li€in yakalanmas› durumunda en
a€›r cezan›n verilmesini istiyor.
Toros Nakliyat Yönetim Kurulu
Baflkan› Çetin Ç›magil’in konu

ile ilgili yaz›s›n› aynen ve
yorumsuz yay›nl›yoruz.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 2.95
ANKARA 2.98
‹ZM‹R 2.94
ADANA 2.96

D.BAKIR 3.02
S‹VAS 3.03
I⁄DIR 3.06
HATAY 2.96

TÜRKİYE 

HEDEF İLK 3’E GİRMEK 
2010 y›l› Ocak-Temmuz dönemi toplam
Avrupa sat›fllar›  bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 8 art›fl ile 905 bin
472 adet olarak gerçekleflti. 2009 ve

2010 y›llar› 7 ayl›k gerçekleflen kümülatif
hafif ticari araç pazar› k›yasland›€›nda en
belirgin düflüfl Romanya’da gerçekleflirken,
ard›ndan  Çek Cumhuriyeti’nde ve Slovak-
ya’da görüldü. 2010 y›l› 7 ayl›k en yüksek
art›fl s›ras›yla; ‹sveç, Norveç ve Portekiz’de
gerçekleflti. Türkiye 2010 y›l› Ocak-Temmuz
döneminde toplam hafif ticari araç sat›fllar›
geçen y›l›n ayn› dönemine oranla yüzde 16,7
artarak 111 bin 896 adete ulaflt›. 2010 y›l›
Ocak-Temmuz dönemi hafif ticari araç sa-
t›fllar› ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç
sat›fllar› 4. s›raya yükseldi.

Y›l›n ilk 7 ay›nda Türkiye’de  hafif ticari araç sat›fllar›
yüzde 16,7 oran›nda art›fl gösterdi.  

Türkiye 2010 y›l› Ocak-Temmuz
dönemi hafif ticari araç sat›fllar›

111 bin 896 adete ulaflt›.
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SAHTE GEÇİŞ BELGESİ
ŞEHİR EFSANESİ Mİ?

Uluslararas› nakliye sektörü a€ustos
ay›nda fren yapt›. Geçifl Belgesi say›s›n-

da yüzde 2,18’lik bir art›fl yafland›.

RO-RO TAŞIMACILIğINDA YENi
GÜZERGAHLAR, YENi HATLAR
REKABET DE, KALİTE  DE ARTIYOR 

Fuar davetiyeniz gazetenizle birlikte.
Mersin Lojistik Fuarı 7-10 Ekim tarihleri

arasında Yenişehir Fuar Merkezi’nde 

LOJİSTİK, NİTELİKLİ 
ELEMAN PEŞİNDE 

Yenibiris.com’un verileri 2010’un ilk alt› ayl›k
döneminde lojistik ve tafl›mac›l›k sektöründe ni-
telikli eleman s›k›nt›s› ortaya koydu. Sektör
içinde nitelikli eleman pozisyonun en zor doldu-

ruldu€u alanlar ise deniz ve hava tafl›mac›l›€›.
Lojistik-Tafl›mac›l›k sektörü bu y›l en çok ilan ya-

y›nlanan ilk 10 sektör aras›nda bulunmasa da adaylar›n
en çok baflvuru yapt›€› sektörler aras›nda yer ald›.
2009 y›l›n›n ilk alt› ay›nda en çok ilan yay›nlanan sek-
törler aras›nda 9’uncu s›ray› alan lojistik, bu y›l›n ilk
yar›s›ndaki ilk 10 sektör aras›nda yer alamad›. Bu y›l›n
en çok ilan yay›nlayan sektörleri aras›nda 10’uncu
s›rada otomotiv yer al›yor.

Ancak lojistik ve tafl›mac›l›k sektörü, adaylar›n en
çok baflvuru yapt›€› sektörler içinde son iki y›ld›r ilk
on aras›nda yer al›yor. 2009 y›l›n›n ilk alt› ay›nda
9’uncu s›rada yer alan sektör bu y›l 10’uncu s›raya ge-
riledi. 2009 ve 2010 y›llar›nda karfl›laflt›rmal› olarak,
lojistik-tafl›mac›l›k sektöründe en çok ilan yay›nlayan
iller s›ralamas›nda ise ‹stanbul yüzde 70,52 ile ezici
bir üstünlük sa€lad›. Bu y›l›n ilk 6 ay›nda en çok
aranan pozisyonlar operasyon sorumlusu, stajyer, finans
uzman›, muhasebe eleman›, forklift operatörü oldu.

2011 YILININ KAMYONU, 

Mercedes-Benz Atego, 23 farklı Avrupa ülkesinden uz-
man gazetecilerden oluşan jüri tarafından, yenilikçi
teknolojisi, kullanım kolaylığı, çok yönlülüğü, güvenlik

ve yüksek konfor donanımı, ekonomik ve çevreyle uyumlu
olma özellikleri ile büyük övgü topladı. Öte yandan seri üre-
timine başlanan   Atego 1222 L EEV BlueTec Hybrid alter-
natif yakıt sistemli araçların öncüsü olarak takdir gördü. 

GAZETECİLER SEÇTİ 

Mercedes-Benz Atego ve Atego BlueTec
Hybrid, Hannover IAA Ticari Araçlar Fua-
rı’nda, “2011 Yılının Kamyonu” seçildi.

Avrupa hafif ticari 
araç sat›fllar›nda 
4. s›raya yükseldi

FUARIve Transport
Mersin 3. Lojistik

Kara Ulaştırması Genel Müdür olarak atanan ve görevine
başlayan İstanbul Ulaştırma eski Müdürü Ali  Yüceulu’nun
yerine bir atama yapılmadı. Yüceulu’nun yerine İstanbul
Ulaştırma Bölge Müdür Yardımcısı Veli Atılgan vekalet ediyor. 

YÜCEULU’NUN VEKİLİ ATILGAN 

VELİ ATILGAN

ÇETİN ÇİMAGİL
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8. defa kat›ld›€› Hannover Ticari Araçlar Fuar›’ nda 3 yeni arac›n› sergileyen BMC  ihracat hedefini
Avrupa pazar› için 100 milyon dolara yükseltti.42 ülkeden bin 748 firman›n kat›ld›€› 63. IAA Hanno-
ver Ticari Araçlar Fuar›’na kat›lan Türkiye; Çin, Hindistan ve Benelüks (Belçika, Hollanda, Lüksem-

burg) ülkeleri ile birlikte, ev sahibi Almanya'n›n ard›ndan en çok kat›l›mc› ile fuarda yer alan ülke
oldu. BMC, fuara sekizinci defa kat›larak 3 yeni arac›n›n dünya prömiyerini yapt›. Krizden ç›kma

e€ilimi içindeki Avrupa pazar›na gerçeklefltirece€i ihracat hedeflerini revize ederek 100 milyon dola-
ra yükselten BMC ayn› zamanda, kuruluflunun 46’›nc› y›l›n› Avrupa’n›n en büyük ticari araç fuar›

olan 63.IAA Hannover Ticari Araçlar Fuar›’nda kutlad›.

Ford, Avrupal› müflterileri
için, hafif ticari araç, binek
C ve CD modellerinde befl
adet bütünüyle elektrikli ya

da hibrid arac› 2013’e kadar sun-
may› planl›yor.Transit Connect
Electric, Avrupa’da sunulacak bu
befl araç içindeki ilk model. Hem
Avrupa hem Kuzey Amerika’da
y›l›n ticari arac› ödüllü Transit
Connect’in s›f›r emisyonlu tam
elektrikli versiyonu bu y›l içinde
Kuzey Amerika’da sat›fla sunulacak
ve 2011 y›l› içinde de Avrupa’ya
gelecek. Araç uzun flasi modeli
üzerine gelifltirilecek.

Transit Connect Electric,

Ford’un elektrikli araç orta€› Azu-
re Dynamics ile olan çal›flmas›
ve akü sa€lay›c›s› Johnson Con-
trols-Saft ile olan ortak tecrübe-
lerine dayan›yor.

Ford Global Elektrifikasyon Di-
rektörü Nancy Gioia “Elektrikli
araçlara karfl› giderek artan bir ilgi
oldu€unu görüyoruz ve bizim de
bu araçlar› pazara sunmak üzere
agresif bir stratejimiz var. Tam
elektrikli akülü bir Transit Connect
yaratmak üzere Azure ile olan ça-
l›flmam›z, ticari müflterilerimize
çevresel anlamda geliflmifl tafl›ma
için ek bir seçenek sa€lamam›za
olanak tan›yor” dedi.

Transit Connect Electric, flirketin
Tek Ford (ONE Ford) küresel viz-
yonunun bir parças› olarak Ford’un
küresel ticari araç platformunda
üretiliyor. Ford taraf›ndan 2013’e
kadar sunulacak olan befl adet elek-
trikli arac›n ilkini oluflturuyor:

-2011’de Transit Connect akülü
elektrikli ticari araç (BEV)

-2012’de Ford Focus akülü elek-
trikli binek araç (BEV)

-2013’te Ford C-MAX tabanl›
Hibrid Elektrikli Araç (HEV) ve
Elektrik Prizinden fiarj edilebilir
Hibrid Elektrikli Araç (PHEV), 

-2013 için daha sonra aç›klanacak
bir HEV daha

Safkar Küçükyal› Tesisleri’nde dü-
zenlenen törene Kent Sat›fl Direktörü
Haluk Y›ld›z ve Sat›nalma Uzman›
Mert Güler, Safkar Marmara Bölge

Sorumlusu Necdet Zabun ve Safkar Genel
Müdürü Doruk Ayd›n, Ford Otosan Filo
Sat›fl Müdürü Güven fiensoy ve Sat›fl Son-
ras› Filo Bölge Müdürü Taner Befltek, fiah-

suvaro€lu Otomotiv Ticaret Filo Sat›fl Mü-
dürü Ferda K›rba€, Genel Müdürü Kaan
Ya€›zer ve Filo Sat›fl Dan›flman› Can
Güney kat›ld›.

Törende; mevcut araç filolar›na Ford
Transit’leri katmaktan duyduklar› mem-
nuniyeti dile getiren Kent G›da Sat›fl Di-
rektörü Haluk Y›ld›z, planlanan zaman
ve kalitede araçlar› tamamlay›p teslim et-
tikleri için Ford Otosan yetkililerine te-
flekkür etti. Ford Transit araçlar mühen-
dislik kalitesi, dayan›kl›l›€›, her türlü hava
ve yol kofluluna uyumu, ürün çeflitlili€i,
düflük kullan›m maliyetleri ve uygun fi-
yatlar›yla tercih ediliyor. ‹zolasyonlu, so-
€utuculu ve rafl› özelliklere sahip araçlar
Kraft&Kent ürünlerinin tüm Türkiye’de
da€›t›m ve sat›fl›nda kullan›lacak.

T icari araçlar konusunda uz-
man, 24 ülkeden 24 gazeteci-
nin oluflturdu€u “Van of the
Year” jürisi taraf›ndan “2011

Uluslararas› Y›l›n Ticari Arac›” olarak
seçilen Yeni Fiat Doblo’nun ödülünü
63. Hannover Ticari Araçlar Fuar›’nda
Fiat Hafif Ticari Araçlar CEO’su ve
Uluslararas› Operasyonlar Yöneticisi Lo-
renzo Sistino ald›.

PANDIR; “BİLEĞİMİZİN HAKKI”
Tofafl CEO’su Ali Pand›r “Tofafl olarak

Bursa’daki fabrikam›zda üretti€imiz, üzerinde
kaliteli Türk iflçili€i ve yüksek mühendis-
li€inin izi olan Yeni Fiat Doblo’nun baflar›s›,
global çapta bir ödül ile taçland›r›ld›. Avru-

pa’da k›sa sürede 60 bin adetten fazla siparifl
alarak ihracat›m›za büyük katk› sa€layan,
Türkiye’de ise 15 bine yaklaflan müflterimizin
ilk tercihi olan Yeni Fiat Doblo’nun kazand›€›
uluslararas› ödül, otomotiv sektöründe Tür-
kiye’nin eme€inin, bile€inin ve zekas›n›n
rüfltünü ispat eden bir di€er de€erli sembol-
dür” aç›klamas›n› yapt›.

Ticari araç endüstrisinin en prestijli
ödüllerinin bafl›nda yer alan ve uzman 24
gazeteciden oluflan jürinin oylar›yla y›l›n
en iyi ticari arac›n›n seçildi€i yar›flman›n
2011 y›l› sonuçlar›, 63. Hannover Ticari
Araçlar ve Yan Sanayi Fuar› kapsam›nda
aç›kland›. Yeni Fiat Doblo, yar›flt›€› rakip-
lerini geride b›rakarak “2011 Uluslararas›
Y›l›n Ticari Arac›” ödülüne lay›k görüldü.

Fiat, y›ll›k 20 bin adetlik bir pazara
sahip olan Pick-Up segmentine göz
dikti. Fiat Marka Direktörü Okan Bafl

2011 y›l›n›n ikinci çeyre€inde seri üretimine
Fiat Pick-Up'ta yüzde 10’luk bir pazar pay›n›
hedeflediklerini dile getirdi.

2011 İKİNCİ ÇEYREKTE PİYASADA
Okan Bafl, bu pazar›n içinde önemli rol

alacaklar›n› düflündükleri yeni bir ürünün

haz›rl›€›nda olduklar›n› dile getirerek yeni
Fiat Pick-Up’lar› flöyle 2011 y›l›n›n ikinci
çeyre€inde seri üretim halini Türkiye’de
sat›fla sunmay› hedeflediklerini  belirtti.
Bafl; “Y›lda yaklafl›k 20 bin pick-up ve
hafif kamyonetin sat›ld›€› pazara girecek
yeni model ile ilgili isim çal›flmalar› sürü-
yor. Ancak bu araç Türkiye’de sat›fla su-
nuldu€unda ticari ad› Doblo uzant›l› ol-
mayacak. Bu araçla, pazarda ilk etapta en

az 2000 adet satarak yüzde 10 pay almay›
ve pazar› daha da geniflletmeyi amaçl›yo-
ruz.” diye konufltu.

Tofafl’›n Bursa fabrikas›nda, Doblo plat-
formunda üretilecek pick-up’›n, markan›n
bu segmentteki ilk modeli olaca€› belirten
Bafl Türkiye’de özellikle ticari araç pazar›nda
pick-up segmentinin büyük say›labilecek
bir segment oldu€unu ve y›lda yaklafl›k 20
bin araç sat›ld›€›n› belirtti.

FIAT PICK-UP’TA İLK HEDEF 2 BİN ADET ÜRETİM 

YENİ FİAT DOBLO, 2011 
YILININ TİCARİ ARACI SEÇİLDİ

KENT GIDA’YA 120 ADET TRANSİT 350 L

Tofafl’›n Bursa’daki fabrikas›nda üretilen ve geçti€i-
miz yak›n dönem içinde 1 milyoncusu törenle banttan
inen Fiat Doblo’nun yeni nesli, uluslararas› çapta ticari

araç s›n›f›n›n “Oscar”› olarak kabul edilen “Uluslar-
aras› Y›l›n Ticari Arac›” ödülüne lay›k görüldü.

Türkiye otomotiv sektörünün lideri
Ford Otosan, 120 adet Ford Transit

350 L Van HR arac› Kent G›da yetkili-
lerine törenle teslim etti.

RENSCHLER: 

DAF

“Türkiye’de 
ticari araçlarda
büyüme yüzde
70’i bulacak”

Daimler Baflkan› Andreas
Renschler, Türkiye’de ticari araç-
larda büyüme yüzde 70’i bulaca€›

öngörüsünde bulundu. 

Hannover 2010 IAA Ticari Araçlar Fuar›’nda
konuflan Daimler Baflkan› Andreas Renschler,
2’nci Dünya Savafl›’ndan bu yana gerçekleflen
en büyük krizin etkisi alt›nda kald›klar›n›

söyledi. Renschler, Avrupa’daki kriz korkusuna
karfl›n Türkiye’de h›zl› bir büyüm beklentisi
içinde olduklar›n› ifade ederek; “Bu y›l Türkiye
pazarlar›nda h›zl› bir büyüme bekliyoruz. Bu bü-
yüme, Türkiye’de ticari araçlarda yüzde 70’i bu-
lacak” dedi. 

Mercedes Benz Türk Direktörler Kurulu Baflkan›
Wolf Dieter Kurz da, Türkiye’nin krizi en az
kay›pla atlatan ülkelerin bafl›nda geldi€ine vurgu
yaparak Türk otomotiv pazar›nda krizin bitti€ini
söyledi.

Kurz, sözlerine flöyle devam etti: “Türkiye, kriz-
den en az etkilenen ülkelerin bafl›nda geldi. Bu
nedenle, temelde sadece ihracata dayal› daralma
yaflanmas› gerekirken, psikolojik etkenler yüzünden
iç pazarda da daralma gözlendi. Ancak, rakamlara
bak›ld›€›nda Türk otomotiv pazar›n›n bu daralmay›
k›sa sürede atlatt›€› görülüyor.”

Türkiye’nin 129 firmayla temsil edildi€i fuarda,
ticari araç pazar›nda gözlenen bu durumun genelde
otomotiv sektörü için de geçerli oldu€unu dile ge-
tiren Kurz; “Mercedes Benz Türk olarak biz, geç-
ti€imiz y›l C 180 modelinin 1.4 cc motorlu modelini
krize ra€men Türk pazar›na getirdik. Ancak, KDV
ve ÖTV’de yap›lan teflvikler, tüm dünyadaki da-
ralmaya ra€men sat›fllar›m›z›n iki kat artmas›n›
sa€lad›” dedi.

Mercedes’in 45 y›ld›r Türkiye’de üretim yapt›€›n›
hat›rlatan “Türkiye sa€lam temeller üzerinde
oldu€u için BRIC ülkelerinden ileride. Türkiye
gelecekte de büyüyecek” diyerek sözlerine son
verdi. Mercedes Benz Türk’ün Genel Müdürü
Wolf Dieter Kurz da, Türk otomotiv pazar›nda
kriz art›k sona erdi. Bu krizi ilk atlatan ülke
Türkiye oldu” diye konufltu.

Dünyan›n önde gelen ticari araç üreticilerinden
Daimler, baflta Türkiye olmak üzere aralar›nda
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in de bulundu€u
BRIC pazarlar›nda h›zl› bir geliflim bekliyor.

ÇAN‹ LOJ‹ST‹K’E
10 YEN‹ ÇEK‹C‹

Çaniler Uluslararas› Nakliyat ve Çani
Lojistik Tafl›mac›l›k’a toplam 10 adet
DAF, TIRSAN Samand›ra tesislerinde

düzenlenen törenle teslim edildi. 
2010 y›l› Avrupa pazar lideri DAF, Türk
nakliyecisinin de tercihi olmaya devam edi-
yor. 1994 y›l›nda taş›mac›l›k sektörüne giriş
yapan Mersin merkezli Çaniler Uluslararas›

Nakliyat’a 5 adet ve Çani Lojistik’e 5 adet olmak
üzere toplam 10 adet DAF CF.85.460 MD teslim
edildi.  Çaniler şirket yetkilisi ‹sa Çani TIRSAN
Samandra tesislerinde yap›lan teslimat töreninde
yapt›ğ› konuşmada, araç al›m›nda DAF çekicileri
tercih etmekten büyük bir memnuniyet duyduk-
lar›n› söyledi. Çani, DAF’›n yüksek ürün kalitesi
ve düşük işletme maliyetleri olduğunu söyleyerek;
“Ekonomik krizle birlikte DAF’›n düşük işletme
maliyetinin önemini fark ettik ve ilk kez filomuza
10 adet DAF CF’leri katt›k. DAF tercihimizden
ötürü çok memnunuz. 1 milyon 600 kilometre
motor ömrüne sahip olmas›, uzun kullan›m ömrü
ve yüksek ikinci el değeri tercihimizi DAF’tan
yana kullanmam›z› sağlad›” dedi. 

FORD, AVRUPA ELEKTRİKLİ
ARAÇ PROGRAMINI BAŞLATTI
Ford, Hannover Almanya’daki 2010
IAA Ticari Araç Fuar›’nda Transit
Connect Electric modelini 
sunarak Avrupa için 
elektrikli araç 
program›n› 
bafllatt›.

Kent Gıda Satış Direktörü Haluk Yıldız
yeni Transitleri filoya katmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

BMC’NİN AVRUPA 
HEDEFİ 100 

MİLYON DOLAR

İsa Çani, araçları DAF-TIRSAN Satış Temsilcisi 
Onur Güldik’ten teslim aldı. 
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RİZE’DE 3 MİLYONDAN FAZLA LASTİK GERİ DÖNÜŞÜMDE 
Rize’de kullan›lmayan ve çevreyi tehdit eden araba lastikleri, geri dönüflümü sa€lanmas› için toplan›yor.

2008’de Rize Belediyesi’nin bafllatt›€› proje ile bu güne kadar 3 milyon 515 bin lastik geri dönüflüm için top-
land›. Belediyenin sorumluluk alan› içerisinde bulunan 32 lastik tamir ve sat›fl noktas›ndan ç›kart›lan öm-
rünü tamamlam›fl lastikler her hafta Cumartesi günü toplanarak depolan›yor. Yeterli ço€unlu€a eriflen las-

tikler ülke ekonomisine ve çevreye katk› sa€lamak üzere geri dönüflüme gönderiliyor. Depolanan lastikler li-
sansl› ve yetkili firma ile yap›lan bir protokol ile ilgili firmaya teslim ediliyor. 

YEREL 

UND Yönetim Kurulu Üyesi Hamit fianverdi, ihracat patlamas› yaflanmas›na karfl›n, konvoy sorunu çö-
zümlenmedi€i büyük s›k›nt› yaflad›klar›n› belirterek, sorunun bir an önce çözümlenmesi gerekti€ini söyledi. 

8 K‹LOMETRE
TIR KUYRU⁄U 
Abit KIZILCA REYHANLI

Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda, gümrükte kul-
lan›lan bilgisayarlara yeni program yük-
lenmesi nedeniyle ifllemler yavafllay›nca
sadece Türkiye taraf›nda 8 kilometre

uzunlu€unda TIR kuyru€u olufltu. Benzer kuy-
ru€un tampon bölgede oldu€u da belirtildi. 

Tüm gümrü€e ait olan bilgisayarlarda kulla-
n›lan program›n yenilenmesinde aksamalar
meydana gelince hem Türkiye taraf›nda ve
hem de Suriye’den gelifl yönündeki tampon
bölgede oluflan TIR kuyru€unda bekleyen sü-
rücüler gitmek istedikleri ülkeye bir an önce
ulaflmak istediklerini söyledi.  

Bunun yan›nda, otobüs, otomobil  girifl  ve
ç›k›fllar›n›n da gerçeklefltirildi€i Cilvegözü
S›n›r Kap›s›’nda girifl yada ç›k›fl yapmak
isteyen TIR sürücüleri, sistemin bir an önce
rand›manl› flekilde devreye girerek kuyru€un
bitmesini istediklerini belirtti. TIR sürücüleri,
kapasite ve görevli  personel aç›s›ndan takviye
edilmesi gerekti€ini söyledikleri Cilvegözü
S›n›r Kap›s›’n›n çal›flma sisteminin 24 saat
esas›na göre yap›lmas›n› isteyerek; “Türkiye’de
bir  çok gümrük kap›s›ndan girifl  ve ç›k›fl ya-
p›yoruz. Sadece Cilvegözü’nde  24 saat esas›na
göre çal›flma yap›lm›yor. Bekleme nedeniyle
özellikle sebze ve g›da maddesi tafl›yan arka-
dafllar›m›z büyük s›k›nt› çekiyor ve ürünleri
bozuluyor.  Teslim etti€imiz ülkede  de sorun
yafl›yoruz” dedi.

TIR kuyru€u, Reyhanl› Cilvegözü aras›nda
hac konaklama tesisleri ile K›r›khan istika-
metinden gelinen karayolu üzerinde de meydana
geldi. Ayr›ca Suriye taraf›ndan giriflte bulunan
tampon bölgede de benzer uzunlukta kuyruk
oldu€u ifade edildi. 

CİLVEGÖZÜ’NDE ÇİLE 

Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda gümrükte girifl ve ç›k›fllarda
ifllem yap›lan bilgisayara yeni program yüklenmesi nedeniyle
girifl ve ç›k›fllarda metrelerce TIR kuyru€u olufltu.

Lojistik Üs haline gelen ve önemi günden
güne artan, sektörün önemli buluflma nok-
talar›ndan biri olma yolunda ilerleyen Mer-
sin’de tafl›mac›l›k ve lojistik sektörü üçüncü

kez, Forza Fuarc›l›k A.fi, Mersin Ticaret ve Sanayi
Odas› ve Mersin Deniz Ticaret Odas› iflbirli€i ve
Mersin Liman ‹flletmecili€i - MIP ana sponsorlu-
€unda 07-10 Ekim 2010 tarihleri aras›nda Mersin
Yeniflehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen  Lojistik
ve Transport Fuar›’nda bir araya geldi.

Bu y›l 45 ülkeden al›m heyeti fuara kat›ld›.
ABD, Almanya, Azerbaycan, Birleflik Arap
Emirlikleri, Brezilya, Cezayir, Çin Halk Cum-
huriyeti, Endonezya, Güney Afrika Cumhuri-
yeti, Gana, Güney Kore, Gürcistan, H›rvatistan,
Hindistan, Irak, ‹ran, ‹sveç, ‹talya, Kanada,
Katar, Kazakistan, Kenya, Kosova, Libya, Lüb-
nan, Malezya, Meksika, M›s›r, Nijerya, Pakistan,
Peru, Polonya, Rusya Federasyonu, Senegal,
Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, fiili, Tanzanya,
Türkmenistan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ür-
dün, Vietnam’dan ziyarete gelen al›m heyetleri
ile ikili görüflmeler sa€lan›p önemli bir ticari
platform oluflturulurken bu y›l ilk kez Irak’
tan da ziyaretçi geldi.

Mersin Lojistik Fuar›’na geçen y›l 110’u yurt
içinden olmak üzere 134 firma kat›lm›flt›. Geçen
y›l  4 bin 56 metrekarelik alan üzerinde kurulan
fuar bu y›l alan aç›s›ndan yüzde 100 büyüdü.

SEKTÖR 3.kez 
Mersin’de bulufltu

LOJİSTİK SEKTÖRÜ MERSİN’DE

Hayati AKBAŞ ARTV‹N
Artvin’de faaliyet gösteren kamyoncu koo-
peratiflerinin temsilcileri Artvin’de toplant›
düzenledi. 8’incisi   yap›lan toplant›n›n ev
sahipli€ini Artvin il merkezindeki 1 No’lu

Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi yapt›. 
Artan mazot fiyatlar›, haks›z rekabet nedeniyle

düflen nakliye ücretleri sonucu
zor durumda kald›klar›n› söy-
leyen kamyoncular, yetkili-
lerden haks›z rekabetin ön-
lenmesini istedi.

Artvin fioförler ve Otomo-
bilciler Odas› Baflkan› Ahmet
Alpaslan; ”Sorun çok, mali-
yetler yüksek. Tonaj var, ma-
zot pahall›€› ayr› bir dert. Do-
€udan adam ucuz mazotla ge-
liyor, tonajl› yüklü geliyor.
Haks›z rekabet nedeniyle kamyonlar›m›z yenile-
yemiyoruz. TIR’lar yurt d›fl›na ç›k›yor, oradan
ucuz mazot al›yor. Buradan dönerken de çok
düflük fiyata yük yüklüyor. TIR’lar art›k otobüs-
çülükte yapmaya da bafllad›lar. Her TIR’da 3-5
tane yolcu görmeye bafllad›m. Polis, TIR’lar› dur-
dur€unda  sadece evraklar› soruyor. Kamyoncuyu
durdu€undan her türlü eksikli€ini soruyor.  Kim-
seye ayr›cal›k yap›lmas›n biz de rekabet etmek
istiyoruz. Hopa‘da kantar varsa Erzurum ve fiavflat
giriflinde de kantar olsun. Biz de camia olarak
ayakta dural›m, evimize ekmek götürelim.” dedi.  

“Kantar kurulsun;
tonaj engellensin”

ARTVİNLİ NAKLİYECİLER;

PAHALI ETİN SONUÇLARI 
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Artvin’deki kamyoncu esnaf›, 
haks›z rekabetle karfl› karfl›ya kald›klar›

söyleyerek Karayollar›n›n Artvin'e de
kantar koyarak tonaj s›n›rlamas› uygula-

mas›n› yapmas›n› istedi.

Hayati AKBAŞ HOPA
Sarp S›n›r Kap›-
s›’nda yap›lan
kontrollerde bu
defa da 160 kilo

kaçak et ele geçirildi.
Gürcistan’dan Tür-

kiye’ye girifl yapmak
için Sarp S›n›r Kap›-
s›’ndaki gümrük sa-
has›na gelen Gürcistan uyruklu
A.D’nin kulland›€› ABC 962/BA 749 plakal›
TIR’da, Hopa Gümrük ve Muhafaza Bafl-
müdürlü€ü’ne ba€l› Kaçakç›l›k, ‹stihbarat
ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlü€ü
ekiplerince arama yap›ld›. Arama sonucu,
pofletler içinde TIR’›n çeflitli yerlerine sak-
lanm›fl toplam 160 kilogram kaçak et ele
geçirildi. A.D’nin gözalt›na al›nd›€› olayla
ilgili soruflturma devam ediyor.

Gürcistan plakal›
TIR’da 160 kilo 
kaçak et bulundu 
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• Karayolu Tafl›mac›lar›

• Demiryolu Acenteleri

• Denizyolu Acenteleri

• Hat Tafl›mac›lar› ve Armatörler

• Havayollar›, Acenteleri, GSA’lar

• Intermodal-Kombine Tafl›mac›lar

• 3. ve 4. Parti Lojistik fiirketleri

• Liman Otoriteleri

• Konteyner ‹flletme ve Üreticileri

• Lojistik Operatörleri

• Forwarderlar

• Kargo fiirketleri ve Kuryeler

• Tedarik Zinciri Yöneticileri

• Sigorta ve Finans Kurumlar›

• Risk Yönetimi Kurulufllar›

• Tafl›mac›l›k ve Lojistik Borsalar›

• Trafik Çözüm Firmalar›

Avrasya Lojistik Köprüsü

TÜRK‹YE ODALAR VE
BORSALAR B‹RL‹⁄‹

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE⁄‹NCE TOBB (TÜRK‹YE ODALAR VE BORSALAR B‹RL‹⁄‹) ‹ZN‹ ‹LE DÜZENLENMEKTED‹R.

DESTEKLEYEN
KURUMLAR

BASIN
SPONSORLARI

4 - 6 Kasım 2010

Mersin Lojistik ve Transport Fuar›,
üçüncü kez sektör profesyonellerini

bir araya getirdi 

Abit KIZILCA REYHANLI

UND Yönetim Kurulu Üyesi Ha-
mit fianverdi Suriye ile triptik ve
konvoy konusunda yap›lan iyilefl-

tirme ve tamamen kald›rma anlaflmas›-
n›n henüz uygulamaya konulmad›€›n›
belirterek, ihracat patlamas› yaflanmas›
nedeniyle TIR sürücülerinin büyük s›-
k›nt› çektiklerini, uygulaman›n bir an
önce bafllat›lmas›n› istediklerini söyledi.  

fianverdi yapt›€› aç›klamada; Gümrük
Müsteflar› Maksut Mete’nin Haziran
ay› ortas›nda s›n›r kap›lar›nda yapt›€›
incelemenin ard›ndan gitti€i Suriye’de
triptik ve büyük sorun olan konvoy
sisteminin kald›r›lmas›n› talep etti€ini
ve bu iste€e karfl›l›k Suriye’nin anlafl-
may› 75 gün içinde uygulama taahhüdü
verdi€ini hat›rlatt›. fianverdi, aradan
geçen 3 ayda anlaflman›n uygulamaya
konulmad›€›n› söyleyerek; “ TIR’lar›m›z
ve sürücülerimiz büyük s›k›nt› çeki-
yorlar” dedi.

TIR SIKINTISI YAŞANIYOR   
‹hracat patlamas› yafland›€›n›, Ortado€u

ülkelerine yafl sebze ve meyve gönde-
rildi€ini söyleyen fianverdi, Suriye ta-

raf›nda uygulanan konvoy sistemi yü-
zünden yurt d›fl›na ihracat yükü götü-
recek TIR bulmakta zorland›klar›n› be-
lirtti. fianverdi; “Suriye asl›nda 75 gün
içerisinde konvoy sistemini  kald›racak
yada iyilefltirme yapacakt›. Gerçeklefl-
medi. Bu yüzden de TIR’lar›m›z yurt
d›fl›nda gecikiyor. Hatta ihracatta rekor
düzeyde patlama olmas› nedeniyle de
TIR bulmakta zorlanmaya bafllad›k. Su-
riye’nin konvoyu kald›rmas›n› yada tek
olan konvoy say›s›n›n ikiye ç›kar›lmas›n›
istiyoruz” diye konufltu. 

“CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI’NDA 
ÇALIŞMALAR ARTTIRILSIN” 

UND Yönetim Kurulu Üyesi Hamit
fianverdi, Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda
girifl ve ç›k›fllarda yaflanan sorunlar›n
da ortadan kald›r›lmas›n›, yeterli say›da
memur takviyesi yap›lmas›n› ve ifllem-
lerin daha seri  gerçekleflmesini istedi.
fianverdi, taleplerinin sa€lanmas› ile Or-
tado€u ülkelerine sefer yapan TIR’lar›n
daha seri olarak gidip geleceklerini bu
sayede nakliyeci ve ihracatç›lar›n rahat
nefes alacaklar›n› da sözlerine ekledi. 

‹hracatta beklenen patlama yafland› ama bu kez de mal yüklü
TIR’lar Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda konvoya tak›l›yor. 

HAMİT ŞANVERDİ

AHMET ALPASLAN

ÇİLE BİTMİYOR

iHRACAT PATLAMASI VAR,  
KONVOY SORUNU ÇÖZÜMLENSİN

UND YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAMİT ŞANVERDİ: 
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K urallar› y›kma konusunda her zaman bir
ad›m önde olan Türk zekas› bu kez Alman
Polisini geçemedi. Kural ihlali bu kez 2
TIR’da ortaya ç›kt›. AETR Konvansiyonu

gere€i Avrupa Birli€i üyelerinden biri olan Almanya’ya
dijital takografl› TIR’lar› ile giren Türk plakal› 2 TIR
ortaya ç›kar›lan sahtekarl›kla gazetelere tafl›nd›. 

Alman polisinden al›nan bilgiye göre, iki Türk
TIR’›nda yap›lan denetimde, çal›flma- Sürüfl ve
dinlenme süreleri ile ilgili her fley düzgün görü-
nürken, arac›n ve floförün dinlenme süresinde h›z
ihlali yapt›€› anlafl›ld›. Dinlenme süresindeki bu
ihlalin nas›l yap›ld›€›n› anlamaya çal›flan Alman
Polisi inceleme-
yi derinlefltirin-
ce Türk’ün ince
zekas› ortaya
ç›kt›. 

Peki, dinlenme
an›nda h›z ihlali
nas›l yap›ld›. Po-
lisin yapt›€› arafl-
t›rmada takograf›n diyagnostik soketine küçücük bir
USB bellek fleklinde bir cihaz tak›ld›€›, bu cihaz›n da
araç gerçekte seyir halindeyken arac› dinlenme an›n-
daym›fl gibi gösterdi€i ortaya ç›kt›. 

ŞOFÖR HIZ YAPINCA…
Gerçekte seyir halinde olan ancak takografa yerlefl-

tirilen cihaz ile dinlenmedeymifl gibi gösterilen araç
h›z yap›p kurallar› ihlal edince de olan oldu. H›z ihla-
linin ne zaman yap›ld›€›n› anlamaya çal›flan Alman
Polisinin incelemesiyle ince Türk zekas› ile harman-
lanm›fl bu sahtekarl›k ortaya ç›kt›. 

Olay sonras›nda Alman Polisi cihazlara el koyarken,
Avrupa Birli€i ülkelerinde tafl›mac›l›k yapan Türkiye
Plakal› TIR’lar mercek alt›na al›nd›. Kurallar›n hayli
sert oldu€u ve kural ihlallerinin affedilmedi€i ülkelerde
bu tür hilelerle baflvurulmas› gerekiyor. Yoksa Türkiye
plakal› TIR ve fiirketler a€›r müeyyideler ile karfl›
karfl›ya kalacak gibi görünüyor. 

|    EK‹M 2010     |      
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Türkiye'nin en büyük otoyolu projesi olan ve ‹z-
mit Körfez geçifliyle ba€lant› yollar› dahil olmak
üzere Yap-‹fllet-Devret modeliyle ihale edilen
Gebze-Orhangazi-‹zmir otoyoluna iliflkin sözlefl-
me, Karayollar› Genel Müdürlü€ü’nde taraflar›n
kat›l›m›yla gerçekleflti. 

‹mza törenini kat›lan Ulaflt›rma Bakan› Binali-
Y›ld›r›m, projenin kamu, özel sektör ortakl›€›yla

yap›ld›€›n› belirterek; ''Proje, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde Yap-‹fllet-Devret modeliyle bir seferde ya-
p›lan en büyük projesi. ‹flletme süresi yap›m dahil
22 y›l 4 ay. Proje ile dünyan›n 2. büyük asma köp-
rüsü yap›lm›fl olacak. Otoyolun geçti€i güzergah
üzerinde yer alan illerin sanayi ve ekonomisi bu
yollar›n yap›m›yla birlikte çok daha h›zl› bir flekil-
de geliflecek.” dedi. 

GÜNCEL
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TÜRK ZEKASI ALMANYA’DA SAHNEDE
Türk’ün ünlü zekas› bu kez Almanya’da ortaya ç›kt›. Türkiye plakal› 2 TIR’da denetim ya-

pan Alman Polisi, dijital takograf›n diyagnostik soketine yerlefltirilen USB flash bellek benze-
ri cihaz ile seyir halindeki arac›n dinlenme zaman›ndaym›fl gibi gösterildi€ini ortaya ç›kard›. 

PALANDÖKEN:

“Akaryak›ttan
ÖTV kald›r›ls›n”
TESK Genel Baflkan› Bendevi Palandöken,
Türkiye'nin dünyan›n en pahal› akaryak›t›-

n› kullanan ülke oldu€unu hat›rlatarak;
“Ticari araçlar›n kulland›€› akaryak›ttan

ÖTV kald›r›lmal›d›r.” dedi.

TESK Genel Baflkan› Bendevi Palandöken,
geçen y›l toplam akaryak›t tüketiminin
yüzde 2,3 azalarak 18 milyon tona düfl-
tü€ünü belirtti.Palandöken, 2010 y›l›n

ilk 6 ay›nda benzin tüketiminde yüzde 8,5,
k›rsal motorin tüketiminde ise yüzde 6,8 düflüfl
yafland›€›na dikkat çekerek; “Akaryak›t tüke-
timindeki düflüfle ra€men üzerindeki vergilerden
devlet 2009 y›l›nda 35 milyar lira, 2010 y›l›n›n
ilk 6 ay›nda 19 milyar gelir sa€lad›. Çünkü fi-
yatlar üzerinde yüzde 65 oran›nda dünyan›n
en yüksek vergisi uygulanmaktad›r. Yüksek
fiyat vatandafla yans›yarak ulaflt›rma harca-
malar›n›n artmas›na, kamyoncu ve taksici es-
naf›n›n daha az kazanmas›na sebep olmaktad›r.
Ucuza tafl›ma yapmak ad›na nakliyeci esnaf›
10 numara ya€ ve kaçak mazot kullanarak
kamyonlar›n›n zarar görmesini göze alm›fllard›r.
Bu durumun çözümü, deniz ve hava tafl›mac›-
l›€›na verilen s›f›r ÖTV'li yak›t uygulamas›n›n,
gece-gündüz, yaz-k›fl, ya€mur-çamur demeden
üç kurufl ekmek paras› için u€raflan floför es-
naf›na da mutlaka getirilmesi gereklidir.”

"YEDEK PARÇADA DA KDV KALKMALI"
Bendevi Palandöken; "Büyümenin olumlu et-
kilerini görmek isteyen tafl›mac›l›k sektörün-
deki kamyoncu, taksici, minibüs esnaf› akar-
yak›ttaki fiyat indiriminin yan›nda, araçlar›n›n
tamirinde kullan›lan yedek parçadan da
KDV'nin s›f›rlanmas›n› bekliyor. Sonuçta, bu
kararlar›n floför ve tamirci esnaf›na oldu€u
kadar vatandafl›m›za da olumlu yans›malar›
olacak, s›rt›ndaki ulaflt›rma masraflar› hafifle-
yecektir" fleklinde konufltu. 

TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK 

OTOYOLU İÇİN
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BU KEZ İYİ HABER 

ÜCRETLERDE İNDİRİM

Transit geçifl 
ücreti kald›r›ld› 
Batum Türkiye Ticaret Atafleli€i’nden

al›nan bilgiye göre 6 a€ustos’tan bu
yana geçerli olan 200 GEL tutar›ndaki
geçifl ücreti y›l sonuna kadar kald›r›ld›. 

6 A€ustos 2010 tarihinden bu yana Gürcis-
tan’a tek yönde 200 GEL transit geçifl ücreti
ödeyen Türk nakliyecileri sevindirecek haber
Batum Türkiye Ticaret Atafleli€i’nden geldi.

Ataflelikten  yap›lan aç›klamada 200 GEL/Tek
yön tutar›ndaki Gürcistan transit geçifl ücreti;
31.12.2010 tarihine kadar yürürlükten kald›r›ld›€›
belirtildi. Ancak henüz resmi bir bildirim yap›l-
mad›€› için sürücülerin tedbir olarak yan›nda
geçifl ücretini bulundurmas› konusunda uyar›da
da bulunuldu. 

TRANSİT BELGESİ TÜKENDİ 
Di€er taraftan  23 Eylül 2010 tarihi itibariyle

ikili ve transit Gürcistan  geçifl  belgesi de tüken-
mek üzere. fiu anda sadece 100 adet civar›nda
Gürcü ikili-transit geçifl belgesi kald›€› belirtilirken,
ilave geçifl belgesi için Gürcistan makamlar›na
baflvuruda bulunuldu. Geçifl belgesi kalmamas›
durumunda Türk araçlar› 500 GEL ödeyerek
tafl›ma yapabilecek.

Tükenen Kazakistan geçifl belgeleri konusunda
aç›klama ise TOBB’dan geldi. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli€inden al›nan son bilgiye göre 218
adet ödül belgesi genel kullan›ma aç›l›rken; 23
Eylül itibari ile bugün Rusya transit geçifl belgeleri
tükendi. Eylül ay›n›n bafl›nda ilave transit geçifl
belgesi için Rus Makamlar›ndan bafl-vuruda bu-
lunulurken henüz Rus Makamlar›ndan bir geri
dönüfl olmad›. Ama Rusya Federasyonu ile yap›lan
son KUKK protokolünde yer alan   “Heyetler,
transit tafl›malar›n serbestlefltirilmesi çerçevesinde,
transit geçifl belgelerinin taraflar›n ihtiyaçlar›
do€rultusunda tahsis edilmesi hususunda anlafl-
m›fllard›r.” maddesine istinaden Türk taraf›n›n
talebinin olumlu karfl›lanmas› bekleniyor. 

RoderNet’ten 
2 müjde birden

RODER’in Elektronik Gümrük Transit
Sistemi RoderNet’te indirim yap›ld›.

RoderNet beyanlar›nda yükleme ve boflaltma
gümrük idaresi say›s› 2 olan tafl›malarda,

tafl›nan eflya kalem say›s› dikkate
al›nmaks›z›n, uygulanan bafllang›ç ücreti

29,66 Euro’dan 19,92 Euro’ya indirildi.

RODER’in Avrupa Birliği ülkelerine yap›lan
ihraç taş›malar›nda kullan›lan ve ithal taş›-
malarda da geçerli olan Elektronik Gümrük
Transit Sistemi RoderNet’te büyük oranda

indirim yap›ld›. RODER’den yap›lan aç›klamaya
göre boşaltma gümrük idaresi say›s› 2 olan taş›-
malarda, taş›nan eşya kalem say›s› dikkate al›n-
maks›z›n, uygulanan
başlang›ç ücreti 29,66
Euro’dan 19,92
Euro’ya indirildi. Ay-
r›ca diğer ücretlerde de yüzde 42’ye varan indi-
rimler yap›ld›.

Diğer taraftan, RoderNet ile yap›lan ithal taş›-
malarda, ‹stanbul Gümrük ve Muhafaza Başmü-
dürlüğü'ne bağl› gümrük idarelerine parsiyel
olarak getirilen eşyay› antrepoya yetkilendirilmiş
gümrük müşaviri nezaret ve sorumluluğunda
başka hiçbir beyana gerek kalmaks›z›n antrepo
beyan›n› beklemeden boşalt›labilecek.

RoderNet sayesinde, Avrupa Birliği ülkelerine
gidiş-dönüş seferlerinde (Bulgaristan-Romanya-
Macaristan veya Ro-Ro güzergah› üzerinden ya-
p›lan taş›malarda) aç›lan T1 beyanlar› (AB ülkeleri)
ve dönüşte Transit Beyanlar› (Türkiye içi) ile çift
yönlü sefer baz›nda 90 Euro‘ya varan tasarruf
sağlanabiliyor. 

RoderNet ile Ekim 2009’dan itibaren:
• Türkiye’nin tüm s›n›r kap›lar›ndan iç güm-

rüklere 
• Türkiye’nin tüm s›n›r kap›lar›ndan diğer s›n›r

kap›lar›na
• Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe 
• Serbest Bölgelerden ‹ç gümrüklere veya s›n›r

gümrüklerine taş›malar hiçbir teminat vermeden
kullan›labiliyor.

İPEKYOLU TIR KERVANI YOLA ÇIKIYOR

Ça€dafl ‹pekyolu
olarak adland›r›lan
‹slamabad, Alma-

Ata, ‹stanbul güzer-
gah›nda deneme 
seferleri bafll›yor. 

23Eylül’de ‹ran’›n baflkenti Tah-
ran’dan start alan  TIR Kervan›,
Ekonomik ‹flbirli€i Teflkilat›

(E‹T) üyesi 10 ülkeyi birbirine ba€layacak.
Ça€dafl ‹pekyolu’nun son dura€› ‹stanbul
olacak. Kervan›n, 23 Ekim 2010 tarihinde
‹stanbul’a ulaflmas› planlan›yor. Çok bü-
yük ticari potansiyel tafl›yan projenin
hayata geçmesiyle Türkiye, lojistik üs
olma hedefinde önemli bir ad›m atm›fl
olacak.    

NEDEN ÖNEMLİ?  
On bir ‹slam ülkesini birbirine ba€layan

E‹T TIR Kervan›’n›n devreye girmesiyle,
bu ülkeler ve çevre ülkeleriyle ticari
iliflkiler artacak. Özellikle Do€u ülkele-
rinde yap›lan üretimin, Bat›’ya ulaflma-
s›nda önemli bir rol üstlenecek olan bu
güzergah, ayn› zamanda Türkiye’nin lo-
jistik üs olma hedefini de destekliyor. 

Güzergah›n, Çin’e uzanan NELTI gü-
zergah›yla birlikte, Türkiye’ye çok büyük
avantaj sa€layaca€›n› belirten, UND Bafl-
kan› Tamer Dinçflahin flunlar› söyledi: 

“Türkiye’nin önünde tarihi bir f›rsat
bulunmaktad›r. Bu f›rsat› iyi de€erlen-
dirmeliyiz. Türkiye’nin 2023’te 500 mil-

yar dolarl›k ihracat hedefiyle de birlefl-
tirince, yak›n gelecekte lojistik anlamda
çok büyük bir potansiyel ile karfl› karfl›ya
bulunuyoruz. fiu anda bu lojisti€i sa€la-
yacak yasal ve fiziki altyap›m›z ile ilgili
yap›lmas› gereken birçok çal›flma daha
var. Olabilecek en k›sa sürede gerekli
yasal düzenlemelerle, karayolu, demir-
yolu, antrepo ve liman gibi ihtiyaç du-
yulabilecek yat›r›mlar› yapmal›y›z. Ay-
r›ca belirli yerlerde lojistik merkezleri
devreye sokmam›z gerekir. E€er haz›r-
l›ks›z yakalan›rsak, ülke olarak büyük
kay›plar›m›z olacakt›r.”    

®
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• Karayolu Tafl›mac›lar›

• Demiryolu Acenteleri

• Denizyolu Acenteleri

Avrasya Lojistik Köprüsü

HİSARCIKLIOğLU, ALMANYA’DAN İŞ DÜNYASI İÇİN, 

T OBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o€lu, Al-
manya Federal Cumhuriyeti D›fliflleri
Bakanl›€› Müsteflar› Dr. Wolf Ruthart

Born ile Berlin’de makam›nda görüfltü. Hisar-
c›kl›o€lu, Almanya’dan ifl dünyas› için, vize
konusunda kolayl›k sözü ald›.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİğİ 
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o€lu, iki odaya her

zaman destek verdiklerini vurgulayarak; “Oda-
lar›m›z› her iki ülke hükümetinin talebi do€-
rultusunda, 1994 y›l›nda Alman Ticaret ve
Sanayi Odalar› Birli€i ile TOBB aras›nda im-
zalanan protokollere istinaden kurduk. Bu
odalar, iki ülke ticari ve ekonomik iliflkileri

düzenli yürüsün diye kuruldu. Biz de her
zaman destek vermeye devam edece€iz" dedi. 

VİZEYİ KALDIRAMAYIZ AMA KOLAYLAŞTIRABİLİRİZ 
Vize konusuna da de€inilen toplant›da Müs-

teflar Dr. Wolf Ruthart Born; "Vizeyi kald›ra-
may›z ama ifllerin kolaylaflmas› için her fleyi
yapmaya haz›r›z” mesaj› verdi. Kendi büyük-
elçili€i döneminde Türkiye’de Alman Konso-
losluklar› önündeki vize kuyruklar›n›n son
buldu€unu hat›rlatan Born, bazen haftalarca
vize için beklenildi€inin hat›rlat›lmas› üzerine,
"Vize konusunda bir sorununuz olursa beni
hemen haberdar edin. Çözümlenmesi için
elimden geleni yapar›m" dedi. 
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4. Logitrans Transport Lojistik Fuar›, EKO Fuarc›-
l›k taraf›ndan 4-6 Kas›m 2010 tarihlerinde ‹stan-
bul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.  Fuar kapsa-
m›nda “Lojitrans 2010 Lojistik Ödülleri” yar›fl-
mas› da düzenleniyor. Yar›flmaya kat›lma hakk›
bulunan flirket say›s› 10 bin dolay›nda. Bu flirket-
ler, 14 kategoride yar›flacak. . Türkiye’de tafl›mac›-
l›k ve lojistik alan›nda lokal olmayan hizmet üre-
ten 7 bin dolay›nda flirket bulunuyor. Bu flirketle-

re yönelik mal ve hizmet tedariki üreten flirketle-
rin say›s› da 3 bini buluyor.  Yar›flman›n adaylar›
içinde en çok C2 Belgeli firma olmas›  dikkat çek-
ti. Yar›flmaya kat›lma hakk› bulunan flirketler
içinde C2 Yetki Belgesi ile faaliyet gösterenler, bin
509 firma ile en kalabal›k grubu oluflturuyor. Bun-
lara en yak›n di€er grup ise bin 87 firmadan olu-
flan R1 belgesi sahipleri.  En az flirketin aday ola-
bilece€i alan olarak P2 tafl›mac›lar› geliyor. 

LOGITRANS TRANSPORT
LOJİSTİK FUARI; 

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE
BÜYÜK YARIŞ 
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ADR SINAVINDA TARiH 25 ARALIK 
S›nav otoritesinin belirlenememesi nedeniyle 6 ay ara verilen ADR E€itimleri
A€ustos ay›nda yeniden bafllad›. UND E€itim Merkezi, Hay›rl› E€itim Merke-
zi ve MEGEM’de flu ana kadar yaklafl›k 400 kifli ADR e€itiminden geçerken

yüzlerce floför, Aral›k 25’te yap›laca€› duyurulan s›nav› bekliyor. 

ADR EğiTiMLERi TAMAM; şOFÖRLER SINAVI BEKLiYOR 

Tehlikeli madde tafl›mac›l›€› yapan
flirketlerin belkemi€i halinde olan
ADR e€itimli ve SRC- 5 Belgeli flo-
förler s›nav› yap›p sertifikay› verecek

kurumun belirlenememesi nedeniyle Mart -
A€ustos aras›nda e€itim alamam›flt›. Bu süreçte
sertifika süreleri biten yaklafl›k 1000 floför teh-
likeli madde tafl›mac›l›€› yapamad›€› için di-
reksiyondan inmiflti.

Sonras›nda s›nav› yapacak ve sertifikay›
verecek kurum Ulaflt›rma Bakanl›€› olarak
belirlendi ve 17 A€ustos tarihi itibariyle
ADR e€itimleri yeniden bafllad›.  UND E€itim
Merkezi, Hay›rl› E€itim merkezi ve MEGEM
bu süreçte ADR e€itimi verme yetkisi alm›flt›.
UND e€itim merkezinde aradan geçen sürede
200 floförü e€itimden geçirdi. Di€er yetkili
e€itim merkezlerinde de hemen hemen ayn›
say›larda floför e€itim ald›.

SIRA SINAVDA
Yüzlerce floför s›nav›n yap›lmas›n› beklerken;

Ulaflt›rma Bakanl›€› s›nav›n 25 Aral›k tarihinde
yap›laca€›n› duyurdu. S›nava kat›lmak içinse

baflvurular 8-19 Kas›m tarihleri aras›nda yap›lacak.
Bu süreçte e€itimden geçen floför say›s›n›n daha
da yükselmesi beklenirken,  hem floförlerin hem
de floförlerin çal›flt›€› firmalar›n tek iste€i s›nav
sonuçlar›n›n hemen s›nav›n ard›ndan aç›klanmas›

ve SRC-5 belgelerinin de en geç 1 hafta içinde
hak sahiplerine verilmesi. Zira Türkiye ADR’ye
taraf de€ilken Alman Ticaret Odas› e€itimleri
denetliyor ve bu denetimden sonra e€itimi veren
merkezin s›n›f›nda s›nav› yap›yordu. S›nav so-

nuçlar› ayn› gün içinde Alman Ticaret Odas›’na
gönderilip 1-2 saat içinde sonucu aç›klan›yor, 1
hafta içinde floförler ADR Ehliyetine kavuflu-
yordu. fiimdi konunun taraflar› ayn›  h›z› Ulafl-
t›rma Bakanl›€›’ndan da bekliyor. 

DİNÇŞAHİN; “BİRLEŞME EN GEÇ EKİM SONU“ 

RODER ile birleflme haz›rl›-
€›ndaki Uluslararas› Nakliye-
ciler Derne€i (UND), sürecin

bir an önce tamamlanmas›n› istiyor.
UND Baflkan› Tamer Dinçflahin,
RODER’in Mart 2011 tarihine kar-
fl›l›k sürecin en geç Ekim sonunda
tamamlanaca€›n› söyledi.

UND Baflkan› Tamer Dinçflahin,
A€ustos ay›nda gerçekleflmesi ke-
sinleflen UND- RODER birleflme-
sinde son tarihin Mart 2011 olma-
d›€›n› hukuki prosedürlerin bir an
önce tamamlanmas› ile birleflmenin
en geç Ekim sonunda gerçeklefl-
mesini umduklar›n› söyledi. “2010
y›l› Ekim sonu ya da Kas›m bafl›nda
bu süreç bitmek zorundad›r” diyen
Dinçflahin “Sürecin uzamas› için
ortada bir sebep yok” dedi.

İSTEYEN HERKES ADAY OLABİLİR 
UND’nin hiçbir zaman flartl› bir-

leflmelerin yan›nda olmad›€›n› söy-
leyen Dinçflahin,  UND’nin genel
kurulunun yap›laca€› Mart 2011’e
görev bafl›nda olduklar›n›, seçim ya-
p›l›rken hem RODER’den UND’ye
geçen üyelerin hem de UND’nin
mevcut üyelerinin yönetim kurulu
üyeli€i ya da baflkanl›k için aday
olabilece€ini vurgulad›. “O zamana
kadar yüzde 50 – 50 temsil gibi pa-
zarl›klar olmaz diyen Dinçflahin;
sözlerini flöyle sürdürdü:  “Hali ha-
z›rda RODER’in üyelerinin pek ço€u
zaten UND’nin de üyesi. Bu du-

rumda yönetim kurulu yüzde 50’S‹
UND’den yüzde 50’si RODER’den
olacak gibi bir kesin oran nas›l be-
lirlenir? Seçimimiz Mart ay›nda ya-
p›lacak. Seçim zaman› geldi€inde
birleflme süreci de bitmifl olur. Kim
yönetim kurulu üyesi ya da baflkan
olmak istiyorsa aday olur. Kim yet-
kinse, kim bu ifle gönül vermiflse ve
ben bu ifli yapar›m diyorsa o arka-
dafllar›m›z yönetim kurullar›nda gö-
rev al›r. UND veya RODER en geç
Ekim sonu, biraz daha uzarsa da Ka-
s›m bafl› birleflmifl olacakt›r ve ol-
mal›d›r. Zaten RODER üyeleri
UND’ye üye olmaya da bafllad›.”  

RODER Baflkan› Necmi Çobano€lu
geçti€imiz günlerde yapt›€› bir aç›k-
lamada birleflme sürecinin Mart
2011’de tamamlanaca€›n›, o tarihte
yap›lacak UND Genel Kurulu’nda
yeni yönetimin belirlenece€ini ve
birleflmenin nihai sonucuna bu genel
kurulda var›laca€›n› söylemiflti. 

19 Eylül’de oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş
futbol maç› sonras› dostlar›mla futbol mu-
habbeti yap›yorduk. 

Arkadaşlar›mdan birisi “Volkan, maç›n genelinde
güzel oynad› hatta yerde iken yapt›ğ› kurtar›ş çok güzeldi
ama zamans›z ve kontrolsüz ç›k›ş› ile puan kapt›n›z.
Beşiktaşl›lar› tebrik ederim Fener’den bir puan almak
önemli bir başar›” diyerek ortam› k›z›şt›rmak istedi. 

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bas›n
toplant›s›nda “geçen y›l›n şampiyonu Bursaspor; camia,
yönetim, teknik heyet, oyuncusu ve taraftar›yla en az
hata yapan tak›m olarak ligin tepesindeler” dedi.

Johan Cruyff “futbol basit bir oyundur, zor olan onu
basit oynamakt›r" demiştir.

Dikkat ettiniz mi? 
“Maç›n genelinde iyi oynad› AMA … o HATA yok mu? ;

“Ligin tepesindeler ÇÜNKÜ en az hatay› yapt›lar” ;
“Futbol basit, zor olan onu basit oynak”

Futbol neden çok seviliyor? Simon Kuper'in “Futbol
Asla Sadece Futbol Değildir” kitab›n›n başl›ğ›, futbolun
günlük hayat›m›z ve hatta kocaman şirketlerle olan iliş-
kisini çok güzel gösteriyor. 

TFF’nin ayl›k dergisi Tam Saha’ya göre 2009 – 2010
sezonunda toplam 666 gol at›lm›ş.

Gole neden olan toplam 3,287 adet hata yap›lm›şt›r.
Hata say›s›, gol say›s›ndan çok fazlad›r. “kombine” yani
kaleci, defans, orta saha ve forvet taraf›ndan ortak
hatalar yap›lm›şt›r. 

Futbol tak›m oyunudur. Lojistikte, tak›m oyunudur.
Genel Müdür ve şoförün başar›ya veya başar›s›zl›ğa
etkisi ve katk›s›, eşit önemdedir.

Futbolda; topu iyi saklamal›, doğru zamanda doğru
tak›m arkadaş›n›za iletmeli ve topu ayakta fazla tutma-
mal›s›n›z. Yoksa topu kapt›r›r ve rakibe gol şans› verirsiniz.
Stok maliyetiniz artar, mal elinizde kal›r, mal bozulur
veya hasarlan›r….

Futbol ve lojistik insanlarla oynan›r ve mutlaka sahada
kazan›l›r. Her ikisi de emek ister, güç ister, planlama
ister, taktik ister, inanç ister ve aşk ile sevk ister.
“Bloklar aras› mesafeler art›yor” diye hoş bir tabir vard›r.
Böyle olunca; oyuncular, iletişim kuram›yorlar. Pas al›ş
verişleri aks›yor. Lojistik’te de düzenli iletişim ve bilgi
ak›ş› yok ise  “bloklar aras›nda boşluklar” olur “kademe
eksikliği” yaşan›r.

Orta saha ve orta saha oyuncular›, futbolun dağ›t›m
merkezleridir. Geriden gelen paslarla beslenir, topu
çok fazla ayağ›nda tutmadan hemen veya orta
sahada bir iki pas yaparak ileriye ç›kar›r (cross –
docking, depo ve nakliye yönetimi) ve forvete pas›n›
verir. Pas› doğru zamanda doğru kişiye aktarmal›s›n›z.
Dağ›t›m da kulland›ğ›n›z rotalar ve güzergah doğru
değilse ne olur? Yanl›ş pas vermek gibi araçlar›n
boşa kilometresi artar ve zaman kayb› olur.

Lojistiğin temel kural›; doğru zamanda doğru yerde
doğru ürünü doğru miktarda doğru fiyatla kullan›ma
sunmakt›r. Doğru pas› doğru oyuncuya doğru zamanda
ve doğru yerde vereceksin ki gol olsun. 

Basit oynayan, gereksiz hareket yapmayan kazanm›ş
(Lojistiği basit oynamak zor)

Hata yapan kaybetmiş (futbolda telafisi olabilir
ama voleybolda rakibiniz puan al›r)

Az hata yapan kazanm›ş,
Hayat›m›z, işlerimiz ve lojistik için bir ders ç›ka-

r›labilir mi?

VİZE KONUSUNDA ‘SORUNLARI 

ÇÖZME’ SÖZÜ ALDI

Türk Pirelli’nin kuruluşunun 50. yıl dönümü
kutlama törenine katılan Sanayi ve Ticaret
bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin ilk lastik
fabrikası olan Türk Pirelli İzmit Fabrikası'nın

50 yılı geride bırakmış olmasının, Türk sanayisinin
gücünü göstermesi açısından son derece önemli
olduğunu söyledi.

Ülke olarak yerli ve yabancı yatırımcı ayrımı
yapmadıklarına değinen Ergün, her türlü yatırım-
cının yanında yer aldıklarını, yatırım ortamını iyi-
leştirmek için de büyük bir çaba gösterdiklerini
kaydetti. Pirelli'nin dünyadaki en büyük ve en
çok üretim yapan fabrikası olduğunu ifade eden Ba-
kan Ergün; 2009 yılında üretim ve ihracat rakam-
larında yaşanan gerilemenin hızlı bir şekilde telafi
edildiğini dile getirdi. Ergün; ''Bu yılın ilk 8 ayında
geçen yılın aynı dönemine göre otomotivde üretim
yüzde 30, ihracat ise yüzde 32 oranında artmıştır.
Geçen yıl krize rağmen yurt içi otomobil satışlarında
önemli bir rakama ulaşılmıştır. Bu yılın ilk 8 ayında
ise otomobil satışlarındaki rakamlar geçen yıla
göre yüzde 17 oranında artış göstermiştir'' diye
konuştu. 

Bakan Ergün, üretimi bir üst aşamaya taşımak
için daha yeni adımlar atmaya ihtiyaç duyulduğuna
işaret ederek, ''Türkiye'nin yakın gelecekteki oto-
mobille ilgili hedefleri, 2 milyon otomobil üretmek,
bunun 1,5 milyonunu ihraç etmek ve ihracat ra-
kamlarında 50 milyar dolara ulaşmak, istihdam
rakamlarında ise sadece otomotivde 600 bin kişilik
istihdam yaratmaktır'' diye konuştu.

TÜRKİYE’DE KALICIYIZ” 
Pirelli Grubu Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO)

Marco Tronchetti Provera da  ''Biz buraya kalmaya
geldik. Çünkü ülkenin bir parçasıyız. Krize  çok
özel bir şekilde yanıt veren bir ülkede bulun-
maktayız'' dedi. Provera, Pirelli'nin dünya gene-
lindeki en büyük fabri-
kasının İzmit'te bulun-
duğunu söyledi. Prove-
ra, 2 binin üzerinde ça-
lışanlarının bulunduğu
İzmit'teki fabrikada yak-
laşık 8 milyon lastiğin
üretildiğini söyledi. 

BAKAN ERGÜN PİRELLİ
FABRİKASINI ZİYARET ETTİ 

1960’da kurulan Pirelli ‹zmit Fabrikas›nda 2000-2010
y›llar› aras›nda 140 milyon Euro’luk yat›r›m yap›ld›.
2011’de ise 30 milyon Euro’luk yat›r›m yap›lacak.

TAMER DİNÇŞAHİN

ADR taşıması
yapan şoförler
olası bir yangın
durumunda
nasıl davrana-
caklarını uygu-
lamalı eğitimde
öğreniyor. 

YANGIN SÖNDÜRME
TATBİKATI
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AKARYAKIT 
TÜKETİCİSİ YİNE

“OPET” DEDİ

OPET, 2010 y›l›nda da Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi sonuçlar›na göre akaryak›t tüketicisinin en çok memnun
kald›€› marka olmay› baflard›. OPET sektöründeki tüm markalar› geride b›rakarak 5 y›l üst üste liderli€i yakalayan tek
marka oldu. OPET, KalDer koordinasyonunda, TMME Ortak Giriflimi taraf›ndan gerçeklefltirilen Türkiye Müflteri
Memnuniyeti Endeksi 2010 sonuçlar›na göre, 80 puanla müflteri memnuniyeti en yüksek flirket unvan›n› korudu.OPET
Genel Müdürü Cüneyt A€ca; “Yeni istasyonlar›m›zla, yüksek kaliteli ürünlerimizde ve taviz vermedi€imiz hizmet anlay›fl›-
m›zla müflterilerimizin beklentilerini karfl›lamak için hiç durmadan çal›fl›yoruz. OPET olarak, “hizmet ve ürün kalitemizle
tüketicinin birinci tercihi olmak” anlay›fl›n›, KalDer taraf›ndan düzenlenen Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi birincili-
€ini befl y›l üst üste kazanarak pekifltirmifl olduk. Bu baflar›y› bize güvenen müflterilerimize borçluyuz” dedi. 

GÜNCEL

TASIMACILAR 7
MUTLU KAMYONCUNUN

ADRESi

KAMYON ŞOFÖRLERİNİN ‘HİLTON’U 

Elif ÖZYILMAZ ‹STANBUL

Aç›l›fl› Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m taraf›ndan 2008 y›l›nda
yap›lan ve ‹stanbul’un ilk lojistik
merkezi olarak lanse edilen Or-

hanl› Nakliyeciler Sitesi aradan geçen 2
y›lda bireysel kamyoncular›n toplanma mer-
kezi oldu. Sitenin iflletmecili€ini yapan ‹s-
tanbul Park Transport Genel Müdürü Ahmet
Koçin 4.5 trilyon liral›k yat›r›m yap›larak
oluflturulan Orhanl› Nakliyeciler Sitesi’nin
kamyonculara ça€dafl bir hizmet sundu€unu
söyledi. 

BANKA ŞUBESİ DE VAR SİGORTACI DA 
Kamyoncular›n bu merkez aç›lmadan önce

sokak aralar›nda tafl›yacak yük bekledi€ini
ifade eden Koçin, ‹stanbul’da hali haz›rda 3
bin kamyoncunun ortada kalm›fll›€› yaflad›-
€›n› belirtti. Koçin Sirkeci’de her an çile ya-
flayan yaz›n güneflin alt›nda, k›fl›n ya€murda
so€ukta bekleyen ve hallerinden memnun
olmayan kamyoncular› örnek göstererek bü-
tün kamyoncular› siteye davet etti. ‹stanbul’a
günde 15-20 bin aras›nda kamyonun yük
getirdi€ini vurgulayan Koçin, banka flube-
sinden sigortac›s›na, lokantas›na, kahveha-
nesine, tamircisine  kadar kamyoncular›n
ihtiyaç duydu€u her fleyin oldu€u Orhanl›
Nakliyeciler Merkezi’nde günde 200 ile 300
aras›nda kamyonun hareket etti€ini söyledi.

Altyap›s› günde 1500- 2000 arac›n kalkaca€›
sitenin 24 saat nakliyeye uygun oldu€unu
dile getiren Koçin; “ Sokak aralar›nda hiçbir
sosyal aktivite olmadan yük bekleyen bütün
kamyoncular›m›z tesisimize gelebilir. Bu
nedenle bütün kamyoncu kooperatiflerini
ifl birli€ine ça€›r›yorum” dedi.  

YENİ YATIRIMLAR YOLDA 
2 y›ld›r aç›k olmas›na ra€men sitenin pek

çok kamyoncu taraf›ndan bilinmedi€ini söy-
leyen Koçin; “Gelecek Orhanl›’da. 105 ofisten
90’›n›n dolu oldu€u merkezimiz 1200 araçl›k
otoparka sahip. Kamyonlar için 5 lira olan
park ücreti TIR’lar için zaman s›n›rlamas›
olmadan 10 lira.  Uluslararas› Lojistik fir-
malar› da TIR’lar›n› park etmek için bu
merkezi kullanabilir. Önümüzdeki dönemde
600 metrekarelik bir parça yük deposu da
yapaca€›z. Böylece burada eksik bir fley kal-
mayacak” fleklinde konufltu. 

AVRUPA YAKASI’NDA ADRES HADIMKÖY 
Tuzla Orhanl›’da kurulu olan nakliyeciler

sitesinin Avrupa Yakas›’nda da büyük ihtiyaç
oldu€unu vurgulayan Ahmet Koçin, bu ih-
tiyac› karfl›lamak için Had›mköy’de 450 dö-
nümlük bir arazi ald›klar›n›,  20 milyon do-
larl›k yat›r›mla Avrupa yakas›nda da€›n›k
halde olan kamyoncular› bir araya toplaya-
caklar›n› belirtti. 

DHL

BAŞKAN KAMYONCULARLA

Türkiye ile 
Çin aras›nda 
LCL köprüsü

Türkiye-Çin ticareti, fiangay’dan
‹zmir’e ve Ningbo’dan ‹stanbul’a
direkt parsiyel yük tafl›mac›l›€›

hizmeti ile sa€lamlafl›yor.

Dünyan›n önde gelen lojistik firmalar›ndan
DHL, Türkiye ile Çin aras›nda, fiangay’dan
‹zmir’e ve Ningbo’dan ‹stanbul’a iki yeni
LCL (Less than Container Load) hizmeti ile

transit sürelerini k›salt›yor. Yeni Parsiyel Yük
(LCL) hizmeti sayesinde kargolar, fiangay - ‹zmir
ve Ningbo - ‹stanbul aras›nda Hong Kong aktarmal›
gönderim yerine, direkt nakledilecek. Böylece
Çin ile Türkiye aras›nda kargolar, aktarmal› op-
siyona göre 5 günlük bir zaman tasarrufu sa€la-
narak ortalama 25-27 gün aras›nda varacak.

DHL Global Forwarding MENAT CEO’su
Enver Moretti, “Mevcut direkt Parsiyel Yükler
(LCL) hizmetlerimize, Çin ve Türkiye aras›nda
iki yeni direkt hatt› daha ekledik. Bu hizmeti-
mizle her iki ülke aras›nda müflterilerimize
daha düflük maliyetli ve daha esnek çözümler
sunarak, Türkiye ekonomisinin en büyük kenti
olan ‹stanbul’u Ningbo’ya, ikinci büyük liman
kenti olan ‹zmir’i de fiangay’a ba€l›yoruz. Çin
– Türkiye aras›ndaki ticaret trafi€inde düzenli
bir büyüme kaydediyoruz” dedi.

DHL Global Forwarding Türkiye Deniz Kargo
Ürün Müdürü Erhan Ergin; “Müflterilerimiz h›zla
büyüyen stratejik pazarlarda yer almaya bafllad›kça
DHL’in sundu€u direkt parsiyel hizmetleri saye-
sinde hedefledi€i tedarikçilere ulaflma flans›n› ya-
kal›yor. Bu iki yeni hizmetimiz özellikle ‹stanbul
ve ‹zmir Bölgeleri’nde ve Yangtze Nehri Delta
Bölgesi’ndeki müflterilerimize daha fazla esneklik
ve katk› sa€l›yor. Bu da bizim müflterilerimize
olan yarat›c› ve sürdürülebilir çözüm üretme ta-
ahhüdümüzle örtüflmektedir. Müflterilerimizin
baflar›s› bizi her fleyden fazla motive eder” dedi.

DHL Global Forwarding MENAT Bölgesi Par-
siyel Yük Müdürü Alper Reyhan ise, “Yeni bafl-
latt›€›m›z bu iki yeni parsiyel yük hizmetimiz,
DHL’in parsiyel alanda devam etmekte olan
kurum içi, haftal›k garantili hizmetlerindeki bü-
yüme plan›n›n bir parças›d›r. fiangay-‹zmir ve
Ningbo-Istanbul direkt parsiyel hizmetleri iki
bölge aras›ndaki ba€lant›y› daha da gelifltirecek
ve pazar liderli€imizi rakipsiz kapsam›m›zla per-
çinleyecektir” diye konufltu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu, Kartepe’de bulunan taşımacılık koope-
ratiflerinden SUMOTAŞ ile ARSTAŞ’a konuk oldu.

Kocaeli Belediyesi 
tafl›mac›lar›n yan›nda

Şoför esnaf› taraf›ndan büyük bir ilgiyle
karş›lanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kan› ‹brahim Karaosmanoğlu; ‘’Esnaf›m›z›
seviyoruz. Taş›mac›l›k yapan esnaf›m›z›n

her zaman yan›nday›z, hizmetindeyiz. Şoförleri-
mizin kulland›ğ› yollar›, kavşaklar›, köprüleri
p›r›l p›r›l, tablo gibi bir hale getiriyoruz’’ dedi.

Suadiye Motorlu Taş›y›c›lar Kooperatifi (SU-
MOTAŞ) ile SS 99 No’lu Arslanbey TIR ve Ta-
ş›y›c›lar Kooperatifi(ARSTAŞ)’nin yöneticileri
Başkan Karaosmanoğlu’nu misafir etti. SUMOTAŞ
Başkan› Hüseyin Erhan, Başkan Karaosmanoğlu’na
kooperatifin garaj›nda yap›lan düzenlemeler için
teşekkür ederek; “Buras› eskiden mezbelelikti.
Şimdi sayenizde çok güzel, örnek bir yer oldu’’
ifadesini kulland›. Taş›mac› esnaf› da, kriz döne-
minin ard›ndan art›k işlerinin aç›ld›ğ›n› ve
araçlar›n büyük bölümünün çal›şt›ğ›n› söyledi.
Başkan Karaosmanoğlu ile Karabal›k’›n bir sonraki
durağ› ise ARSTAŞ oldu. Burada da Başkanlar
Karaosmanoğlu ile Karabal›k’› ARSTAŞ Başkan›
Şükrü Aslan ile yönetimi ve kalabal›k bir esnaf
grubu misafir etti.

Yapanın yanına
kar kalmamalı

M. Çetin 
Ç‹MAG‹L  

G ünlerdir beraber konuşuyoruz. Kap›n›n ka-
panmas›ndan geçiş yapmamaktan bahse-
diyoruz. Herkes masan›n etraf›nda doğruluk

timsali kesiliyor. Herkes kendinin namuslu ve kar-
ş›s›ndakinin namussuz olduğunu söylüyor. Baş-
kalar›n›n namussuzluğunu söyleyerek kendilerine
namus giysisi biçiyorlar. Herkesten çok onlar
namus kavram›n› kullan›p doğruluk borazan› öt-
türüyorlard›.

Gelinen noktada ald›ğ›m›z bilgiler ›ş›ğ›nda geçiş
belgesinin bitmesinin sadece namuslu insanlar
için bir sorun teşkil ettiğini anlam›ş bulunuyoruz.
Belge sorunu diye bir şeyin olmad›ğ›n› ve kap›n›n
sahte belge kullananlar için çok rahat bir kap› ol-
duğunu duyuyoruz. Bu da ben ve benim gibi na-
muslu çal›şmak isteyen nakliyecileri rahats›z ediyor.
Ortada haks›z ve ahlaks›z bir rekabet var. Ortada
şehir magandal›ğ›, mafyavari kanun d›ş›, etik ol-
mayan, hatta evrakta sahtecilikten tutunda bir
sürü kanunsuzluk var. 

Sahte belge ile geçen herkese şunu söylemek
istiyorum. Geçen y›l bunu yapt›n›z ‘dostluk dedik
haz›rl›ks›z yakaland›k dediniz’ kabul ettik. Ama
kusura bakmay›n bu sefer yan›n›za kar olarak kal-
mayacak. Bu sefer haks›z ve ahlaks›z davran›ş›n›z
cezas›z kalmayacak. Çünkü sizler resmen evrakta
sahtecilik yap›yorsunuz. Sizler ile mücadele için
ne gerekiyorsa yap›lmal›d›r. 

Şimdi biliyoruz ki, Yunan belgesi Perşembe
sabah› gece 2 gibi bitti art›k Yunan belgesi yok.
Bu herkes taraf›ndan kabul edilen bir gerçektir.
Peki o tarihten bu güne kap›dan kimlerin arabas›
nas›l geçti?   Ve hangi belgeyi kullanarak geçti?
Belgeyi nas›l temin etti? UBAK Belgesi mi kulland›?
Acilen bu bilgileri gümrükten öğrenmeliyiz. Geçiş
yapan şirketlerden yasal yollar ile geçiş yapmayanlar
ayr›şt›r›lmal› ve sahte  belge kullananlar› tespit et-
meliyiz. Perşembe saat 2’den sonra kap›dan ç›k›ş
yapan araçlar hangi belge ile gittiler ise Ulaşt›rma
Bakanl›ğ›’n›n veya TOBB’un bölge kontrol noktas›na
belgeyi iade etmelidir. Böylece herkesin durumu
ortaya ç›kacakt›r. 

Vakit kaybetmeden Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’na ve
Edirne Cumhuriyet Savc›lar›na suç duyurusunda
bulunmal›y›z. Çünkü bu bir suçtur. Evrakta sahtecilik
ciddi bir suçtur. Devletin mührü çal›narak veya
tabiri caiz ise patates mühür yapt›r›larak sahte
evrak düzenlemek 12 y›la kadar hapisle sonuçlanan
davalar› beraberinde getirmektedir.   Bunun d›ş›nda
bu şirketler rekabet kuruluna şikayet edilmeli ve
haks›z rekabet yapt›klar›ndan dolay› mağdur olan
şirketler tazminat talep etmelidir.  Yine al›nacak
tedbirler aras›nda yunan makamlar› uyar›lmal› ve
kesinlikle geçiş yapan belgeler kontrol edilmelidir. 

Bahse konu olay›n çözümü ad›na dik durmam›z
laz›m. Dik durmam›z› engelleyecek tüm şaibelerden
ve yanl›ş hareketlerden sektör olarak kaç›nmal›y›z.
Bu şekilde günlük  s›k›nt›lar› çözeriz seneye bu şe-
kilde s›k›nt›lar ile devam ederiz. 

Bakanl›ğ›n bu konuda inisiyatif almas› ve sektörü
sahtecilerden ve yard›mc›lar›ndan kurtarmas› la-
z›md›r. Sektör temsilcileri de buna sözde değil
özde destek vermelidir. Hukuk herkesin ihtiyaç
duyduğu bir kap›d›r. Hukuku olmayan hiçbir sektör
uzun vadede yaşayamaz. Hukukun olmad›ğ› yerde
mafya olur, büyük bal›k küçük bal›ğ› yutar. Dolay›s›
ile hukuk konusunda daha çok dikkat edilmesi
gereken bir döneme girmiş bulunmaktay›z. Bundan
dolay› ben şahsen en yak›n dostum dahi olsa
şikayet edeceğimi kamuoyuna bildirmek isterim.
Yoksa herkes bir yolunu bulup giderse bakanl›ğa
da ihtiyaç kalmaz. Belgeye ihtiyaç kalmaz. TIR
karnesine ihtiyaç kalmaz. Yani devlete ihtiyaç kal-
maz. Bakanl›ğ›n bu konuda s›nav›n› en iyisinden
vereceğine ben yürekten inan›yorum. 

Sayg›lar›mla

LNG TAŞIMASINDA 

Al›flan Lojistik, Türkiye’nin lider akar-
yak›t da€›t›m ve  madeni ya€ flirketle-
rinden Petrol Ofisi ile çal›flmaya bafll›yor.
1985 y›l›ndan bu yana lojistik sektörüne

yönelik taleplere farkl› çözümler sunan
Al›flan Lojistik, flimdi de Petrol Ofisi'ne hiz-
met veriyor. Petrol Ofisi’nin Alia€a ve Mar-
mara Ere€li’den ç›k›fll› olan ve Türkiye’nin
tüm bölgelerine yap›lan LNG da€›t›m›n›
art›k Al›flan Lojistik yap›yor. 15 A€ustos
2010 tarihinde
uygulamaya
bafllanan ope-
rasyonda yakla-
fl›k 60 kifli gö-
rev al›yor. 

Uluslararas› standartlarda hizmet veren ve
birçok baflar›ya imza atan Al›flan Lojsitik, uz-
manl›k alan› olan tehlikeli madde tafl›mac›l›€›
sektöründeki müflterilerine  böylelikle bir ye-
nisini daha eklemifl oldu. 

Al›flan Lojistik
ve Petrol Ofisi 
‹fiB‹RL‹⁄‹

CÜNEYT AĞCA

Faruk ÇOLAK
Mütevelli Heyeti, Beykoz Kaymakam›
Ayd›n Ergün, Hürriyet Baflyazar› Oktay
Ekfli,  ö€renci ve velilerin kat›l›m›yla
gerçekleflen törenin aç›l›fl konuflmas›n›

yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. fienay
Yalç›n, okulun ilk mezunlar›n› verdi€ini
hat›rlatarak yeni mezunlara ifl teklifi gel-
di€ini, birço€unun da ifle bafllad›€›n› vur-
gulad›. Yalç›n konuflmas›na flöyle devam
etti: “ Okulumuz, Birleflmifl Milletler ba€-
lant›l› IRU    (Uluslararas› Karayolu Tafl›-
mac›l›€› Birli€i) taraf›ndan akredite edilen
ve Yetkili E€itim Enstitüsü unvan›n› alan
Türkiye’deki ilk yüksekö€retim kurumu
oldu. Bu sayede uluslararas› düzeyde geçerli
olan sertifikalarla ö€rencilerimiz ifl hayat›na

birkaç ad›m önde bafllama flans›n› elde
etti.” Yalç›n ayr›ca Türkiye Lojistik Arafl-
t›rmalar› Ve E€itim Vakf›’n›n “Beykoz Üni-
versitesi”nin kuruluflu için gerekli dosyalar›
YÖK’e sundu€unu müjdeledi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. fienay Yal-
ç›n’›n ard›ndan konuflan Mütevelli Heyeti
Baflkan› Ruhi Engin Özmen ise flunlar› kay-
detti: “ Geçen y›l “Genç meslektafl aday›
arkadafllar›m” diye seslendi€im ö€rencileri-
miz bu y›l art›k meslektafl›m oldu. Küresel

Dünya’da k›talar›n birleflti€i bölgede bulunan
ülkemiz Lojistik Üs olmaya adayd›r. Bu Lo-
jistik Üs’te yetiflmifl ve nitelikli elemana
ihtiyaç son derece önemli bir konu. Burada
alaca€›n›z e€itim, sizi sektörde rakiplerinize
karfl› öne geçirecek.”

Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan baflar›
bursu kazanm›fl ö€rencilere baflar› belgeleri
verildi. Beykoz Lojistik Meslek Yüksel Okulu
2010 – 2011 E€itim Ö€retim Y›l› aç›l›fl töreni
müzik dinletisi ve kokteyl ile sona erdi.

Türkiye’de Edexcel’in Yetkili E€itim Merkezi unvan›n› alan ilk yük-
sekö€retim kurumu ünvan›na sahip olan Beykoz Lojistik Meslek Yük-

sel Okulu, yapt›€› törenle yeni e€itim-ö€retim y›l›na start verdi.

BEYKOZ LOJiSTiK, YENi
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI AÇTI 

Temeli 2006 y›l›nda at›lan ve 2008 y›l›nda Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m taraf›ndan aç›l›fl› gerçeklefltirilen Orhanl› Nak-

liyeciler Sitesi ‹stanbul’da dört bir tarafa da€›lm›fl bireysel
kamyoncular› sokak aralar›nda yük beklemekten kurtard›.

Mutlu kamyoncular
BURADA 

Orhanl› Nakliyeciler Sitesi’nde Tür-
kiye’nin herhangi bir noktas›na ta-
fl›yacaklar› yükleri bekleyen Kam-
yoncular Sirkeci’deki meslektafllar›-

n›n aksine son derece mutlu. “fioförlerin
Hilton”u olarak adland›rd›klar› merkezde
gazete okuyarak, tavla oynayarak zaman
geçirdiklerini, ac›kt›klar›nda yemek yiye-
bildiklerini, araçlar›n›n bak›m›n› yapt›ra-
bildiklerini söyleyen kamyoncular mes-
lektafllar›n› da yanlar›na ça€›rd›.  Tonaj
sorunundan, yap›lmayan denetimler yü-
zünden yaflad›klar› haks›z rekabete, pahal›
akaryak›ta kadar sorunlar›,  di€er floförlerle
ayn› olan kamyoncu esnaf›;  “En az›ndan
düzenli iflleyen bir tesiste insanca muamele
görüyoruz. Kamyoncunun derdi bitmez
ama buras› bile mutlu olmam›za yetiyor.”
diye konufluyor.
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‘3 taraf› denizlerle çevrili ülkemiz’
diye bafllayan bütün cümlelere
ra€men yük ve yolcu tafl›mas›nda
hak etti€i yere bir türlü gelemeyen
Türkiye’de, U.N. Ro-Ro’nun
1994’te açt›€› kap›dan giren Ro-
Ro flirketi say›s› her geçen gün
art›yor. Son dönemde UND De-
niz’in de eklenmesiyle uluslararas›
sularda dalgalanan Türk bayrakl›
Ro-Ro gemilerinin say›s› da faz-
lalaflt›. UND Deniz’in 3 gemisi
Fransa’n›n Toulon ve ‹talya’n›n
Trieste limanlar›na, Karadeniz
Ro-Ro’nun 2 gemisi Rusya ve
Ukrayna’ya Türk TIR’lar›n› de-
nizin üstünden tafl›yarak bir yan-

dan maliyet bir yanda da zaman
avantaj› sunuyor. 

YENİ HATLAR, YENİ GÜZERGAHLAR 
U.N Ro-Ro 11 gemiye ulaflan

filosu ile nakliyecileri ‹talya’n›n
Trieste ve Fransa’n›n Marsilya li-
manlar›na götürürken;  BKT Ro-
RO’da k›sa bir süre önce Trieste
hatt›nda bafllad›€› seferlerine flim-
dilik ara verdi. Gündemde yeni
hatlar ve yeni güzergahlar da var.
Bir yandan  Romanya’n›n Kös-
tence Liman›’na di€er taraftan
Yunanistan’a, Slovenya’n›n Koper
Liman›na Ro-Ro seferleri düzen-

lenmesi sektörde s›kça konuflulan
konular aras›nda. 

KÖTÜ TECRÜBELER DE YAŞANDI 
Yeniden ivme kazanan Ro- Ro

tafl›mac›l›€›nda kötü tecrübeler
de yafland›. Rusya-Ukrayna–Ka-
zakistan güzergah›na yük tafl›yan
nakliyecilere hizmet veren Rize-
Poti/Gürcistan hatt› 2006 y›l›nda,
Samsun – Ill›chevsk/Ukrayna hatt›

2001 y›l›nda, Derince–Ill›c-
hevsk/Ukrayna hatt› 1999 y›l›nda,
Derince-Köstence/Romanya hatt›
1998 y›l›nda, Zonguldak-Novo-
ross›sky/Rusya hatt› da 1998 y›-
l›nda kapand›. Ayr›ca 2006’da bafl-
layan Dikili-Volos (Yunanistan)
hatt› da kapanmak zorunda. Ve
yine Kepez(Çanakkale)/‹talya ara-
s›nda birkaç ay hizmet veren hat
da çok büyük zarar nedeniyle ka-
panmak zorunda kald›.
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Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›€›’nda, Baflkan Vekili Ah-
met Aksu'nun komisyon baflkanl›€›nda yap›lan ihaleye
12 firma kat›ld›.‹skenderun Liman›'n›n 36 y›l süre ile
iflletme hakk› devri yöntemiyle özellefltirilmesi ihale-
sinde en yüksek teklifi, 372 milyon dolarla Limak Yat›-
r›m Enerji Üretim ‹flletme Hizmetleri ve ‹nflaat A.fi ver-
di. ‹skenderun Liman›, 2005 y›l›nda ihaleye ç›kar›lm›fl

ve bu ihalede en yüksek teklif 80 milyon dolar olmufltu.
Ancak söz konusu ihale daha sonra iptal edilmiflti. 

60.000 ton kapasiteli TMO'ya ait bir beton siloya sa-
hip olan limanda r›ht›mla ba€lant›l› bir konveyör sis-
temi mevcut ve ayr›ca, yükleme h›z› saatte 350 ton,
boflaltma h›z› saatte 250 ton olan bir cevher konveyö-
rü de bulunuyor.  

SEKTÖRDEN 
İSKENDERUN 

LİMANI’NA 
REKOR TEKLİF

TüRK TIR’LARININ DENiZ
üSTüNDE DEVR-i ALEMi

Türkiye ve
Avrupada’ki 

Ro-Ro Hatları

Nazmi
ÖZCAN

Türkiye’de 1990’larda bafl-
layan Ro-Ro tafl›mac›l›€› bu-

günlerde yeniden ivme ka-
zand›. Avrupa hatt›nda y›l-

larca tek bafl›na olan U.N
Ro-Ro diflli rakiplerle   karfl›

karfl›ya  geldi. Önce Fran-
sa’n›n Toulon Liman›’na  se-
ferler düzenleyen UND De-
niz  de Trieste’ye gemi kal-

d›rmaya  bafllad›

2005 y›l›ndan bu yana Ambarl›
Liman›’ndan Band›rma Liman›’na
Ro-Ro tafl›mac›l›€› yapan ‹stan-
bullines günde 360 arac›n ‹stanbul

trafi€ine girmesini engelliyor. Avc›-
lar’dan Band›rma’ya kadar 360 kilo-
metrede seyredecek yüzlerce kamyon
ve TIR’› trafikten alarak önce ‹stanbul
trafi€ine sonra çevreye büyük bir hiz-
met verdiklerini söyleyen ‹stanbullines
Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Ahmet
Koç, Marmara Denizi’nde her limanda
Ro-Ro tafl›mac›l›€› yap›labilece€ini an-
cak rampa sorununu aflamad›klar›n›
söyledi. 

2 gemi ile 24 saatte 4 seferle hizmet
verdiklerini kaydeden Koç; deniz tafl›-
mac›l›€›n›n tamamen bir kültür me-
selesi oldu€unu söyledi.Koç; “Lojistikte
maalesef Türkiye bu kültüre henüz
sahip de€il. Gittikçe yayg›nlaflmas›na
ra€men yeterli say›da de€il. Çünkü
burada maliyetler de söz konusu. Bizde
kara maliyetlerinden çok daha aza gel-
mesine ra€men pek çok kamyoncu
d›fl rekabet yüzünden 10 numara ya€
kullanmak zorunda kal›yor. 10 numara
ya€ bizi de etkiliyor. Hem araçlar›
mahvediyor, çevreyi mahvediyor, hem
de rekabeti farkl› bir boyuta tafl›yor. “
diye konufltu.  

“MARMARA’DAKİ HER LİMANDA 
RO-RO OLURSA ‘OLDU BU İŞ’  DERİZ” 

Ro- Ro tafl›mas›n›n Marmara içinde
yap›lan k›sm›n›n hem flirketlere hem
firmalara büyük bir maliyet avantaj›
getirdi€ini vurgulayan Koç, 360 kilo-

metrelik hatta 360 liraya mal olacak
yolculu€un ‹stanbullines gemileri ile
220 liraya mal oldu€una dikkat çekti.  

SORUN RAMPA OLMAMASI 
Koç, Türkiye’de Ro-Ro tafl›mac›l›-

€›n›n tam anlam›yla yerleflebilmesi
için öncelikle Marmara Denizi’nin
her liman›nda çal›fl›lmas› gerekti€inin
alt›n› çizdi. “ Mudanya-Ambarl›, Am-
barl›-Band›rma, Çanakkale bölgeleri,
Tekirda€, belki Mudanya-Tekirda€’da
da çok rahatl›kla Ro-Ro tafl›mas› ya-
p›labilir diyen Koç,
“Rampan›n olmad›€›
limanda kiralad›€›-
m›z rampalar nede-
niyle rekabet ortam›-
n› sa€layam›yoruz.
Yanafl›lacak yer ko-
nusu bizim için
halen bir
s›k›nt›.”
dedi .  

1994 y›l›nda kurulan Karadeniz
Ro-Ro, bölge tafl›mac›s›n›n
Rusya ve bölge ülkelerine daha
sorunsuz ulafl›m› için çal›fl›yor.

16 y›ld›r Samsun Liman›’ndan No-
vorossisk ve Zonguldak Liman›’ndan
Ukrayna’n›n Skadovsk Liman›’na
Türk nakliyecileri tafl›yan Karadeniz
Ro-Ro’nun en büyük sorunu ise
Rusya’daki a€›r iflleyen bürokrasi,
liman ücretlerinin çok yüksek olmas›
ve a€›r hava koflullar› geliyor. 

Karadeniz Ro-Ro Genel  Müdürü
Ali Gülkanat 16 y›ldan bu yana Ka-
radenizli tafl›mac›lar›n Rusya ve böl-
ge ülkelerine aç›lmas›n› sa€lad›kla-
r›n› söyledi. Karadeniz Ro- Ro’nun
kuruldu€u 1994 y›l›ndan bu yana
Samsun – Novorossisk/Rusya ve
Zonguldak –Skadovsk/Ukrayna hat-
lar›nda her biri 85 T›r kapasiteli
M/V Ulusoy-1 ve M/V Ulusoy-2
isimli Ropax gemileri ile devam et-
ti€ini hat›rlatt›. Gülkanat, Zongul-
dak-Ukrayna hatt›nda ayda 4 sefer ,
Samsun-Novorossisk hatt›nda ise
ayda 5 sefer yap›ld›€›n› ifade etti. 

UZUN UZUN YOLLAR 
RO-RO İLE KISALIYOR 

Karadeniz Ro-Ro’nun Karadeniz’de
s›n›r› bulunan, bu bölgeye yak›n
olan ve Türkiye’nin yo€un bir flekilde
ticaret yapt›€› ülkeler olan Rusya,

Ukrayna ve Kazakistan’a TIR’lar ta-
raf›ndan tafl›nan mallar›n zahmet-
sizce tafl›nmas›n› sa€lad›€›na dikkat
çeken Gülkanat; “Uzun ve zorluk-
larla dolu olan kara yollar›n›n k›s-
alt›lmas› için Karadeniz çok uygun
bir deniz” diyerek rotan›n neden
kuzeye döndü€ünü anlatt›.  

BİTMEYEN SORUN; 
TRANSİT GEÇİŞ  BELGELERİ  

Ali Gülkanat, Rusya ile bitmeyen
sorunlara de€inmeden de edemiyor.
Öncelikle transit geçifl belgelerinde
her zaman bir sorun  oldu€unu söy-
leyen Gülkanat 2010 y›l› için Rus-
ya’n›n kota vermedi€ini, araçlar›n
ikili belge kullanabilmesi için Rus
plakal› bir arac› yüklemesi gerekti€ini
dile getirdi. Gülkanat, yüklemesi
yap›lan her Rus arac› için 3 adet
geçifl belgesi verilmesine ra€men,
Rusya üzerinden transit gidecek olan
araçlar için s›n›rs›z belge verilmesine
ra€men, bu belgenin sadece tek
yönlü transit geçifl için kullan›la-
bildi€ini ve Türk araçlar›n›n dönüflte
Rusya’dan yük almas›na izin veril-
medi€ini kaydetti. 

Transit geçifl belgesinin de bitti€ini
ve Ulaflt›rma Bakanl›€›’n›n yaklafl›k
1 ay önce transit belge istedi€ini
vurgulayan Gülkanat Rusya’n›n ek
transit belgelerini göndermedi€ini

belirtti. 

DÜNYANIN EN PAHALI LİMANLARI 
Karadeniz Ro-Ro Genel Müdürü

Ali Gülkanat di€er taraftan Rusya’n›n
Novorossisk liman›n›n masraflar›
yönünden dünyan›n en pahal› li-
manlar›ndan biri oldu€una dikkat
çekti. Özellikle  romörkör için çok
yüksek bir tarifenin uyguland›€›n›
söyleyen Gülkanat  limana ortalama
12 bin Dolar ödendi€ini ifade etti.
Karadeniz’de k›fl›n hüküm süren
sert hava koflullar›n›n çok ciddi za-
man ve para kay›plar›na sebep ol-
du€unun da alt›n› çizen Gülkanat,
Rusya ve Ukrayna’da bulunan li-
manlar›n altyap›, saha, r›ht›m ve
ba€lant›l› karayollar›n›n yetersiz ol-
mas›n›n Ro-Ro tafl›mac›l›€›n›n ge-
liflmesi önünde çok büyük engel ol-
du€unu belirtti. 

DEğİŞİK ROTALAR BULUNABİLİR 
Son dönemde Ro-Ro piyasas›nda

büyük bir hareketlilik oldu€una vurgu
yapan Gülkanat, 3  taraf› denizlerle
çevrili bir ülke olan Türkiye’de Ro-
Ro tafl›mac›l›€›n›n hem ülke limanlar›
aras›nda hem de di€er ülkeler ile ya-
p›lan tafl›malarda daha iyi noktalara
gelebilece€ini kaydetti. Gülkanat  var
olan ülke ve limanlara yenilerinin
de eklenebilece€inin vurgulad›. 

TASIMACILAR

R o-ro ( Roll on  Roll off) gemileri, tekerlekli araçları
taşımak için(otomobil, çekici+treyler, demiryolu
araçları) inşa edilmiş gemi tipidir. Dünyada ilk

kullanımı 1851 senesinde olmuştur.
Bugün tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılan bir ta-

şıma şeklidir.
-Türkiye'de ilk ro-ro seferleri DB Deniz Nakliyat TAS ta-

rafından, 1977 senesinde,
Mersin-İzmir-Trieste hattında 2 Ro – Ro gemisi ile baş-

latılmıştır. Yazarın Notu : "başlatılmıştır diye not düşüyorum
zira oradaydım" ( Kpt. Necdet Or ve Kpt. Sait Özege ge-
mileri)

İlk seferlerde, çekici+treylerlerin haricinde, Türkiye
Cumhuriyeti'nin geleneksel ihraç ürünleri olan balya
halinde tütün, balya halinde pamuk, kutularda çekirdeksiz
kuru üzüm, kayısı, kuru incir vb. ürünler bu gemiler ile ta-
şınmıştır. Bu gemilerde 16 sürücü için kamara vardı, sü-
rücüler araçlar ile birlikte seyahat ederler idi.

Yazarın notu : 1977 senesindeki ilk Ro-Ro seferine,
İzmir Alsancak Limanında, hemen Yolcu Salon Gümrüğünün
yanındaki rıhtımdan, o dönemde Contex TAS firmasında
çalışıyordum. Sevgili Rasim MARANGOZ ile birlikte. Üç
aracı Kpt. Sait Özege gemisi ile Trieste’ye göndermiştik.
Söktaş, Söke’den iplik, Alpaslan Beşikçioğlu A.Ş.' den
İzmir, çekirdeksiz kuru üzüm yüklü olarak. Bu operasyonun
bizim tarafımızdan en enteresan olayı, İzmir Yolcu Salonu
Gümrüğü'nde Tir karnesi tescil işlemlerini gerçekleştirdikten
sonra, Tir karnesindeki 1.sayfayı kopartıp alıkoyacak
yetkili bir mercii bulamayaşımız idi! Evet, Tır karnesinin
1. sayfasını alıp, dosyanıza koymanız gerek diye bilgi
verdik, hatta ısrar ettik ama hiçbir memur bu sayfayı
almadı. Biz de İZMİR KÖRFEZİNE bu sayfayı İLK SEFER
şerefine hediye ettik!!!!!

-DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş.‘nin Trieste acentesi bugün
UN RO-RO AŞ’ninde acentesi olan SAMER&CO SHIPPING
firmasıydı.

-İlk seferlerde, gidiş ve gelişte, komple araçlar (çekici+trey-
ler) sevkediliyor idi. 1981 senesinde sadece treyler sev-
kedilebilinir mi sorusu gündeme geldi.

Yazarın notu : Eski işverenim, bu sektöre adımımı
attığım şirketin sahibi, Türkiye’de Uluslararasi Karayolu
ile Eşya Taşımacılığının öncülerinden, Robert Kolej
mezunu, İngilizce lisanına çok hakim, Sayın Orhan Hakkı
Sertel'i burada anmadan geçemiyeceğim,

İleriyi görme (bugünkü deyişle vizyon) becerisi çok
geniş olan bu saygıdeğer büyüğüm,

Allah uzun ömürler versin kendisine, bugün 82 yaşındadır,
(o dönemde İngiltere’de birlikte çalışıyorduk) Nazmi,
sadece treyler gönderelim diye bir öneride bulundu, İz-
mir’den Türk plakalı çekici ile limandan alabilir miyiz gün-
deme geldi. Ancak karşımıza RIHTIM VERGİSİ çıktı, uzun
süren bir araştırmadan sonra, burada da sevgili Rasim
Marangoz’un çabalarını, araştırmalarını da saygı ile anı-
yorum. Neticede RIHTIM VERGISI problemi çözüldü ve
Trieste’den, İzmir'e ve tabii ki, İzmir’den Trieste’ye sadece
treyler gönderme imkanı yaratıldı.

Uygulama şu şekilde idi, Trieste’den, Türk plakalı
treyleri, İngiliz veya Alman plakalı çekici ile (AUBK defteri
ile) aldırtıyor idik, izmir'de de Türk, İngiliz veya Alman
plakalı treyleri Türk plakalı çekici ile aldırtıyor idik) Bugün
Trieste’den yapılan trucking diye adlandırılan, bu operas-
yonu, Sn. Orhan Hakkı Sertel’in vizyonu ve Sn. Rasim
Marangoz’un İzmir kısmındaki çabaları ile 1981 senesinde
gerçekleştirmiş bir operasyon takımında bulunmaktan

çok büyük bir onur duyuyorum… 
-Mersin-İzmir-Trieste Ro-Ro hattı, çok düzenli, tarifeye

pek sadık bir çalışma içerisinde olmasa da, 1988
senesine dek faaliyetini sürdürmüştür.

-Bu hattın başlayıp, kullanılmasından sonra, DB Deniz
Nakliyat T.A.Ş. , Haydarpaşa-Köstence hattında da iki
Ro-Ro gemisi ile hizmet vermeye başladı. Bu hat, geçiş
belgelerindeki sıkıntıyı gidermek için ihdas edildi, ancak
amacına ulaşamadı. DB Deniz Nakliyat TAŞ  Ro-Ro
gemileri ( Yusuf Ziya Oniş-Burhanettin İşim gemileri) hari-
cinde, Romen bandıralı Ro-Ro (eski,köhne) gemilerde
devreye girdi, ancak bu hat Türk Nakliyecileri için pek
verimli bir hat olmadı…(Bir Romen bandıralı gemide
maalesef, 1. Şoförümüzü de, kaptan’ın Karadeniz'in dal-
galarına karşı koyabilmek için almış olduğu bir kararla, 6
araç ile birlikte kaybettik!!)

-Sonrası…Batı Avrupa hattında..
UND RO-RO A.S. Daha sonra UN RO-RO A.Ş.
Haydarpaşa Trieste.. Pendik Trieste hattı.
Ege Ro-Ro A.Ş.’nin (İtalyan ortaklı) Tekirdağ-Trieste

hattı denemesi..
Ulusoy Denizlik A.Ş.’nin Çeşme-Trieste hattı.
-Bugün hali hazırda Türkiye’de faaliyet gösterilen hatları

sıralarsak
- Un RO-RO…..(KKR ye satıldı.)
Pendik-Trieste Ambarlı-Trieste
- Ulusoy A.Ş. Çeşme-Trieste
- Karadenizde.
Zonguldak-Skadovs(Ukrayna)
Zonguldak-Odessa(Ukrayna)
Samsun-Novorrossisky(Rusya)
Trabzon-Sochi(Rusya)
Rize-Poti(Rusya)
Hatlarını sıralayabiliriz
- Bugün Avrupa'da, Türk Nakliyecilerinin kullanmakta

olduğu Ro-Ro hatları.(Ro–Ro routes) 
A. İsvec hattı…
Trelleborg-Travemunde (TT Line)
Rostock-Travemünde (TT Line)
Swinovjscie-(Polonya) Ystad-(Isvec)
Travemünde-Gothenburg
B. İngiltere hattı.
Calais-Dover (Sea Freight)
Euro-Tunnel ( CalaisFolkestone)
Dunkerque Dover ( Norfolk Line)
C.Yunanistan-İtalya hattı
Patras-Bari( Blue Star Freight)
PatrasAncona(Bule Star Freight)
Igoumenitsa-Ancona(Blue Star Freight)
Igoumenitsa-Bari
D. Finlandiya hattı.
Rostock-Helsinki
Stockholm-Helsinki
Travemünde-Helsinki
E.Danimarka hatti
Rostock-Gedser
F.Norvec hattı
Kiel-Oslo

KARADENiZ’DE
HER ZORLUğA
RAğMEN RO-RO “MARMARA DENİZİ’NDEKİ 

HER LiMANDA RO-RO 
TAŞIMACILIğI YAPILMALI” 

Deniz üstünden tafl›man›n maliyeti 
ARAÇ F‹YAT L‹STES‹
Araç Cinsi Band›rma-Ambarl›
6,5 Metreye Kadar 120 TL
7,5 Metreye Kadar 160 TL
8,5 Metreye Kadar 190 TL
9,5 Metreye Kadar(10 Teker) 210 TL
K›rkayak 230 TL
TIR (8-11m. aras› Dorse) 300 TL
TIR (11-13,6m. aras› Dorse) 320 TL
TIR (13,6m. den uzun) 360 TL
LOW-BED/‹fi MAK‹NES‹
Araca göre fiyatland›rma yap›l›r.

ALİ GÜLKANAT

fi‹MD‹ MODA RO-RO 

AHMET KOÇ
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RO-RO 
TAŞIMACILIğININ

AVANTAJLARI 

TIR’lar karayolunu kulland›€›nda Avrupa güzer-
gah›nda 3-4 ülkeyi geçmek ve binlerce kilometre
yol yapmak zorunda. Ro-Ro gemileri söz konusu
oldu€unda ise binlerce ayn› yol deniz üzerinden
ve daha k›sa zamanda kat ediliyor. Karayolu ile
yap›lan tafl›malar için ekstra akaryak›t giderleri,
geçifl belgesi giderleri, geçilen ülkeler için vize gi-
derleri, amortisman, lastik, tamir-bak›m-onar›m

giderleri, floför giderleri söz konusuyken Ro-Ro ta-
fl›mac›l›€›nda ekstra giderler minimize ediliyor.
Di€er taraftan karayolunda yaflanan önemli za-
man kay›plar› Ro-Ro tafl›mac›l›€›nda ortadan kal-
k›yor. Bu arada TIR sürücüleri de binlerce kilo-
metre boyunca direksiyon sallamaktan do€an yor-
gunluktan da kurtuluyor. Ro-Ro tafl›mac›l›€›  ka-
rayolu tafl›mac›l›€›na göre çok daha da çevreci. 

GÜNCEL
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UND DENiZ BÜYÜYECEK 
UND Başkanı Tamer Dinçşahin; RODER BAŞKANI ÇOBANOĞLU

YÜK VE YOLCU BİRARADA

Nakliyecilerin yeni
Ro-Ro hatlar›na 
‹HT‹YACI VAR
Kendi flirketi Çoban Tur’un uluslararas›
tafl›malar›n› Ro-Ro ile yapmay› tercih

eden RODER Baflkan› Necmi Çobano€lu
Türk nakliyecilerin yeni Ro-Ro hatlar›na

ihtiyac› oldu€unu söyledi. 

RODER Baflkan› Necmi Çobano€lu;  “Ulus-
lararas› nakliyecilik yap›yorsak, Avrupa Bir-
li€i’ne bütünleflme içinde bir servis imtiyaz›
içindeyseniz bu ülkede Ro-Ro olmak zorunda.

Hem de birkaç tane Ro-Ro olmak zorunda” diye
bafllad›€› konuflmas›nda sektörün bu deneyime
sahip oldu€unu alt›n› çizdi. U.N Ro-Ro’nun
y›llard›r uluslararas› nakliyecilere hizmet verdi€ini
hat›rlatan Çobano€lu, Ro-Ro piyasas›ndaki hare-
ketlili€i de de€erlendirdi. Çobano€lu; “‹kinci,
üçüncü hatta dördüncü flirketlerin aç›lmas›, yeni
hatlar ve güzergahlar belirlenmesi uluslararas›
nakliyecilerin pek çok sorunu aflmas›nda yararl›
olacakt›r diyerek; “Nitekim son 1-2 y›ld›r bir
tak›m çal›flmalar var” dedi. 

“BÜYÜK POTANSİYEL VAR”
Sektörün tabanda birleflmesi ile ikinci bir Ro-

Ro flirketini kurup büyütebilece€ini söyleyen
Çobano€lu, Ro-Ro tafl›mas›n›n bundan sonra
patlama yaflabilece€ini kaydetti. Bu Ro-Ro flir-
ketinin UND Deniz olabilece€ini belirten Ço-
bano€lu, UND Deniz ile Fransa- Toulon hatt›n›n
aç›ld›€›na, hemen ard›ndan da Marsilya hatt›n›n
U.N Ro-Ro  taraf›ndan devreye  al›nd›€›na
dikkat çekti. “Baflka hatlara da ihtiyaç  var.
UND Deniz Fransa hatt›na aç›ld›. Tekirda€-
Toulon aras› gemiler çal›flmaya bafllad›.  Ard›ndan
U.N Ro-Ro Marsilya’ya aç›ld›. Demek ki bu
hat ihtiyaçm›fl. Ortada bir potansiyel var ve
nakliyecimiz bu potansiyeli flu anda çok iyi de-
€erlendiriyor. Di€er taraftan Trieste hatt› hiçbir
zaman ölmeyecek bir hatt›r. Yar›n belki Ro-
manya’ya bir baflka hat aç›lacakt›r.” diye konufltu. 

“Türkiye’de tafl›mac›l›kta karayolu a€›rl›€›n›n
azalt›lmas› için Ro-Ro flirketlerini say›s› artma-
l›d›r”  diye konuflan Çobano€lu kendi flirketinin
de Ro-Ro tafl›mac›l›€›n› aktif bir flekilde kullan-
d›€›n› hat›rlatt›. 

RODER Başkanı Çobanoğlu; “Kombine taşımacı-
lıkta karayoluna göre istihdam daha aza iniyor ve
araç daha uzun ömürlü oluyor “ dedi. 

Yazıhaneler depo oldu. Bagaja sığmayan
eşyalar bir sonraki sefere kadar bekliyor. 

OTOBÜS NE TAŞIR?
Biz her ne kadar otobüsleri yolcu tafl› zan-
netsek de otogarlarda yaflanan görüntüler
insan›n akl›na ister istemez  “Otobüsler
ne tafl›r?” sorusunu getiriyor. Özellikle

500 kilometrenin üzerindeki mesafelerde ya da
yurtd›fl› yolculuklar›nda ‹stanbul’dan ald›klar›
eflyalar› maliyetsiz bir flekilde götürmek isteyen
yolcular, otobüsleri “ Kamyona” çeviriyor. 
Büyük ‹stanbul Otogar›’na sadece k›sac›k bir
süre göz at›lsa yolcu peronlarda yolculardan çok
onlar›n ulaflmak istedikleri noktaya tafl›d›klar›
yük de göze çarpar. 

Bir yanda buzdolab›, di€er tarafta bisiklete kadar
her çeflit eflyan›n üst üste y›€›ld›€› I€d›rl› Turizm’in
yaz›hanesi bahse konu olan yaz›hanelerden sadece
biri. A€›rl›kl› olarak Türkiye’de çal›fl›p ayda bir
Nahç›van’a gidip gelen yolcular› tafl›yan I€d›rl›
Turizm’in yolcular›n bekleme salonu olan yaz›-
hanesi  tavana kadar eflya dolu vaziyette.

I€d›rl› Turizm ‹stanbul Bölge Müdürü Yalç›n
Tafldemir yük tafl›ma konusunda zaman zaman
çaresiz kalsalar da müflterinin istedi€ini yerine
getirmeye çal›flt›klar›n› ve yük tafl›mak zorunda
kald›klar›n› söyledi. 

UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, Nisan
ay›nda Fransa’n›n Toulon Liman›na,  Tem-
muz ay›nda da Trieste liman›na sefer dü-
zenlemeye bafllayan UND Deniz’in daha

da büyüyece€inin söyledi. Ro-Ro tafl›mac›l›€›nda son
dönemde büyük bir hareketlilik yafland›€›n› ifade
eden Dinçflahin UND Deniz‘in bugüne kadar 68
sefere imza att›€›n› dile getirdi.  

TOULON HATTINDA KAPASİTE SORUNU YOK 
UND Deniz’in sefer yapt›€› ilk liman olan Fransa’n›n

Toulon liman›na giden 2 gemide kapasite sorunu ya-
flamad›klar›n›,  doluluk oranlar›n›n yüksek oldu€unu
ifade eden Dinçflahin Temmuz  ay›nda aç›lan Trieste
hatt›nda tek gemi olmas› nedeniyle s›k›nt› yaflad›klar›n›
söyledi. UND’nin denizcili€i her zaman destekleye-
ce€ini söyleyen Dinçflahin;  “UND Deniz’in 2 gemisi
vard›, 3 oldu. Yak›n bir zamanda 4 olacak. UND
Deniz büyüyecek. Hatlar de€iflecek ve geliflecek.
Toulon hatt› vard›, Trieste eklendi.  Ro-Ro seferlerimiz
ile tafl›mac›n›n maliyetleri düfltü ve nakliyeciler para
kazanmaya bafllad›.” dedi. Dinçflahin sözlerine flöyle
devam etti: “Fransa hatt›nda doluluk sorunumuz yok
ama Trieste hatt›nda var. Çünkü tek gemimiz var.
Ama gemi say›s› art›nca doluluk oranlar› da buna
ba€l› olarak artacak.”

“REKABET KALİTEYİ GETİRİR”
Ro-Ro piyasas›nda son dönemde yaflanan hareketlili€i

de€erlendiren Tamer Dinçflahin rekabetin artmas›n›n
kaliteyi getirece€ini söyledi. Tekelin k›r›lmas›n›n her
zaman kullan›c›ya yarad›€›na iflaret eden Dinçflahin,
Ramazan Bayram›’nda Tekirda€’da sadece 10 TIR ol-
mas›na ra€men seferi gerçeklefltirdiklerini, Marsilya
Hatt›’nda çal›flan rakiplerinin gemi kald›rmamas› ne-
deniyle Fransa’dan rekor doluluk oran›yla dönüfl yap-
t›klar›n› anlatt› ve ekledi: “O gün 232 araçla döndük.
Bu bizim kendir rekorumuz. Gemi dolmad› gitmiyorum
mant›€› olmaz, olmamal›.” 

“TAŞIMACI BU HATTI YAŞATMAK ZORUNDA” 
UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, yüzde 30 fiyat

avantaj› ile piyasaya giren UND Deniz’in, 1 y›lda
1000 araç veren bir flirkete 400 bin Euro ekstra kazanç
sa€lad›€›na iflaret ederek, sektörün UND Deniz’e sahip

ç›kmas› gerekti€ini vurgulad›. Dinçflahin
sözlerine flöyle devam etti: “ Eskiden

2 bin Euro’ya gidiyordu. fiimdi bin
300 Euro’ya gidiyor. Cebinden ç›kan
para azald› ve bu karl›l›€a dönüfltü.
Ama tek bir gemi flirketi burada
hizmet verecek olursa ücretler yine
eskiye döner.Sektörün bunu çok

iyi bilmesi laz›m. UND Ro-
Ro’ya sahip ç›k›lmazsa
daha önce yaflanan
örneklerdeki gibi bu

flirket de kapan›r
ve yine bir flir-
ketin eline ka-
l›n›r.” 

Nisan ay›nda Tekirda€ Akport Liman›’ndan iki gemi ile Fran-
sa’n›n Tolun Liman›na Ro-Ro tafl›mas› yapmaya UND Deniz Tem-
muz ay›nda da Akport- Trieste hatt›n› devreye ald›. Bugüne kadar

68 sefer yapan UND Deniz’in daha da büyüyece€ini söyledi. 

3 Nisan 2010 tarihinde Tekirda€-Fransa
(Toulon liman›) ile Ro-Ro tafl›mac›l›€›na
bafllayan, UND Deniz ortak al›m›na
ve hisse sat›fl›na bafll›yor. ‹lk özmal

Ro-Ro gemisini almaya haz›rlanan UND
Deniz 50 milyon Euro’luk bu yat›r›m› bir
hissenin bedelini 50 bin Euro olarak belirledi. 

İLK ÖZMAL GEMİ GELİYOR 
UND Baflkan› Tamer Dinçflahin ve RODER

Baflkan› Necmi Çobano€lu’nun imzas›n› ta-

fl›yan aç›klamada, Fizibilite aflamas›ndan
bugüne kadar geçen on ayl›k süre içerisinde
personel yap›s›n› oluflturan, liman sözlefl-
melerini tamamlayan, kendini sürekli ge-
lifltiren UND Deniz’in 2010 y›l› yap›m› ilk
özmal Ro-Ro gemisinin sat›n al›m sözlefl-
mesini imzalama aflamas›na geldi€i belirtildi. 

HAKİM ORTAK OLMAYACAK 
Aç›klamada sektör üyelerinin de UND

Deniz’e ortak olabilece€i, bu çerçevede

toplam 1000 hisse ve toplam 50 milyon
Euro olarak planlanan yat›r›m talep top-
layarak yap›lacak. Bir hissenin bedeli 50
bin Euro olarak belirlenirken; firma bafl›na
maksimum yüzde 0.5 hisse sat›fl› olacak.
Yani UND Deniz 200 ortak ar›yor. Bu da
demektir ki UND Deniz’de hakim ortak
olmayacak.

UND Deniz 50 bin Euro olan hisse be-
delinin yüzde 20’sini peflin, kalan k›sm›n›
da  5 y›l süre ile ayl›k 666.67 Euro’lu tak-
sitlerle alacak. 

UND DEN‹Z’E 200 ORTAK ARANIYOR 

AKPORT GENEL MÜDÜRÜ SERDAR SÖZERi; 

RO-RO’DA EMEKLEME DÖNEMi 3 YILDA BiTER 
Akport Liman› Genel Müdürü

Serdar Sözeri 1997 y›l›nda Ak-
kök Grubu taraf›ndan özellefl-
tirilen ve bugünlerde Ro-Ro ta-

fl›mac›l›€›n›n kalbinin att›€› nokta olma
yolunda h›zla ilerleyen Akport Liman›
hakk›nda bilgiler verdi. 

65 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI 
Sözeri, Akport Liman›’na özellefltirildi€i

günden bu yana yaklafl›k 65 milyon do-
larl›k yat›r›m yap›ld›€›n› vurgulad›. Bafl-
lang›çta küçük bir iskele görünümündeki
liman›n bugün gelinen noktada ça€dafl
bir limana dönüfltürüldü€ünü ifade eden
Sözeri; “Liman özellefltirildi€inde 1950
y›l›ndan kalma vinçlerle çal›fl›l›yordu.
Bu vinçlerin yerine son model vinçler al-
d›k. 22 bin metrekarelik bir liman olarak
ald›€›m›z Tekirda€ Liman›’na 100 bin
metrekare konteyn›r alan› ilave ettik.
1997 y›l›ndan sonra özellefltirilen tüm
limanlara bakt›€›m›zda böyle bir yat›r›m
yapan tek liman biziz.” diye konufltu. 

2010 YATIRIMI 30 MİLYON DOLAR 
Liman Akkök Grubu taraf›ndan özel-

lefltirildi€inde y›ll›k 1 milyon ton kuru
yük elleçlendi€ini, bunun da büyük ço-
€unlu€unun kamu kurumlar›n›n yükü
oldu€unu hat›rlatan Sözeri,  flu an y›ll›k
elleçlenen yük miktar›n›n 2 milyon tona
yaklaflt›€›n› ve  bu yüklerin tamam›n›n
özel sektöre ait oldu€unun alt›n› çizdi.

Bu baflar›ya imza at›l›rken do€ru zamanda
yap›lan yat›r›mlar›n önemli bir faktör
oldu€unu dile getiren Sözeri 2010 y›l›nda
da 30 milyon dolarl›k bir yat›r›m yap›la-
ca€›n› kaydetti. Sözeri sözlerine flöyle
devam etti: “Dolgu yaparak 60 bin met-
rekarelik bir istifleme alan› oluflturmaya
çal›fl›yoruz. Yaklafl›k 3 y›l sürmesi plan-
lan›yor. Burada binalar da dahil 30 milyon
dolarl›k bir yat›r›mdan söz ediyoruz ” 

RO- RO TAŞIMACILIğININ 
KALBİ BURADA ATIYOR 

Tekirda€ Liman›’n›n 10 y›l sonra yak-
lafl›k 4.5 milyon ton kuru yük elleçlenecek
kapasiteye ulaflaca€› konusunda da hayli
iddial› olan Sözeri, Akport’un Ro-Ro ta-
fl›mac›l›€›n›n kalbinin att›€› liman oldu-
€unu söyledi. Sözeri geçti€imiz günlerde
aç›lan Muratl› Demiryolu ‹stasyonun ta-
fl›ma modundaki eksi€i kapad›€›n› söyledi.  

RO-RO TAŞIMASI EMEKLEME AŞAMASINDA 
Türkiye’nin 500 milyar dolarl›k ihracat

hedefine ulaflmas›nda Ro-Ro’nun büyük
etkisinin olaca€›n› ifade eden Sözeri, Ro-
Ro tafl›mas›n›n flu anda emekleme afla-
mas›nda oldu€unu söyledi. “K›sa vadede
sonuç almay› beklemek hayal. Tafl›ma-
c›l›kta kültür de€ifliminin oturmas›n›
beklemek gerekiyor. 3 y›l sonra Ro-
Ro’nun emekleme dönemi biter. Ondan
sonra  hatlar oturmufl olur ve Ro-Ro flaha
kalkt›€›n› görece€iz.” dedi.

Akkök Grubu taraf›ndan 1997 y›l›nda özelleflti-
rilen Tekirda€ Liman›'n› 13 y›lda 65 milyon do-
larl›k yat›r›mla yeniden do€du. Özellefltirildi€i

zaman sadece konteyner tafl›mas› yap›lan li-
manda bugün  2 milyon tona yak›n yük elleçle-

nirken, UND Deniz’e  ait 3 Ro-Ro gemisi de
uluslararas› nakliyecilerin yükünü tafl›yor. 

TAMER DİNÇŞAHİN

Serdar Sözeri  haftada 3 gemi ile
yaklaşık 750 aracın hareket ettiği

Akport’un 10 gemi kaldıracak
kapasitede olduğunu söyledi. 
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