
MALİYET ÇOK YÜKSEK 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

Halim Mete tafl›mac›n›n hem de ihracat-ithalatç›n›n en büyük derdi
haline gelen gümrüklerde beklemenin maliyetini aç›klad›: 450 milyon
dolar. Yani neredeyse 6 s›f›r› olmayan 1 Trilyon Türk liras›... Dünya
üzerinde tafl›mac›l›k yapan her tafl›mac›n›n ortak derdi haline gelen
“Bekleme”nin ayl›k maliyeti bile neredeyse orta halli bir ülkenin büt-
çesine eflde€er: Tam tam›na 37.5 milyon dolar...   

GÜNDE 35 BİN ARAÇ DENETLENECEK 
Adana’n›n denetim rekortmeni Ulaflt›rma Bölge
Müdürü Hamza Demirdelen ‹stanbul Ulaflt›rma

Bölge Müdürlü€ü koltu€una oturdu.
Göreve h›zl› bafllayan Demirde-

len’in ilk mesaj› “S›k› dene-
tim” oldu. 

HABERİ SAYFA 3’DE 

İLK ADIM AğUSTOS’TA ATILDI 
A€ustos’ta temelleri at›lan uluslararas›
tafl›mac›l›k sektörünün iki derne€i UND
ve RODER’in birleflme süreci devam edi-
yor.  RODER baflkan› Necmi Çobano€lu
birleflme için nihai tarih olarak UND’nin
genel kurulunun yap›laca€› Mart 2011’i
gösterirken, UND Baflkan› Tamer Dinç-
flahin birleflme prosedürlerinin en yak›n
zamanda tamamlanarak Kas›m ay›nda
sürecin sona ermesi gerekti€ini söyledi.
“2010 Kas›m bafl›nda bu süreç bitmek
zorundad›r” diyen Dinçflahin; “Sürecin
uzamas› için ortada bir sebep yok” dedi. 

UND, RODER ÜYELERİNİ BEKLİYOR
Di€er taraftan RODER üyelerinin UND’ye
üyelik süreçlerinin de tamamlanmas› ge-
rekiyor. RODER’den yap›lan aç›klamaya
ile RODER’den UND’ye geçifl yapacak
üyeler sadece RODER üyesi C2, R2,L2,
M3 ve C3 yetki belgelerinden herhangi
birine sahip firmalar RODER’e olan aidat
borçlar›n› 31 Ekim 2010’akadar ödedikleri
takdirde UND’ye üye olmak için
100 Lira verecek. RODER’e olan
aidat borçlar›n› 31 Ekim 2010’a
kadar ödedikleri takdirde
UND’ye üye olmak için 100
Lira karfl›l›€›nda Fahri üye
olabilecek.

BELGE TAHSİSİ 

18 BİN ADET EK GEÇİŞ BELGESİ 
Türkiye-Gürcistan Ulaflt›rma Karma Ko-
misyon Toplant›s› Ankara’da gerçekleflti-
rildi. Toplant›da 2011 y›l›ndan itibaren
Gürcistan’a gerçeklefltirilecek tafl›malarda

kullan›lmak üzere UBAK Geçifl Belgesi benzeri
bir belgenin tahsis edilmesi karar› verildi. 2010
y›l› için Türk taraf›na 18.000 ilave ikili-transit
belgenin en erken flekilde Türkiye’ye gönderil-
mesine karar verilirken;  2011 y›l› için ise iki
ülke aras›ndaki ticareti gelifltirmek, tafl›malar›n
sekteye u€ramamas› ve iki ülke aras›ndaki ula-
fl›m›n serbestlefltirilmesinin ilk ad›m› olarak
çok giriflli geçifl belgesinin tahsis edilmesine
karara ba€land›. Belgeler 1 y›l geçerli olacak. Bu
çerçevede, heyetler 2011 y›l› için iki ülke aras›nda
karfl›l›kl› olarak; çok giriflli belgeler 10.000, tek
girifllik belgeler 2.000, üçüncü ülke belgeleri
nde de  1.000 adet belge teatisinde bulunulmas›n›
kararlaflt›rd›. 

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

D.BAKIR 3.02
S‹VAS 3.03
I⁄DIR 3.06
HATAY 2.95

TÜRKİYE 

BATI’DA ALMANYA, DOğU’DA IRAK
2010 y›l›n›n ilk 10 ayl›k dönemini kapsayan
rakamlara göre Türkiye’nin Ortado€u’ya ta-
fl›ma yapt›€› ülke say›s› Avrupa’ya nazaran
yar› yar›ya az olmas›na ra€men, Do€u kom-

flular›na yap›lan ihraç tafl›malar› Avrupa’ya göre
135 bin 911 seferlik fark gösterdi. Geçti€imiz y›l
ile karfl›laflt›rma yap›ld›€›nda ise Avrupa’ya olan
sefer say›lar›nda yüzde 5 art›fl görülürken Orta-
do€u’ya olan sefer say›lar›nda  yüzde 27’lik bir
art›fl yafland›.  Türkiye’nin Avrupa’ya en çok sefer
düzenledi€i ülkelerin bafl›nda ise Almanya geliyor.
Almanya’ya  57 bin 624 düzenlenirken sefer  sa-
y›s›nda geçen seneye göre yüzde 15’lik art›fl oldu.
Almanya’n›n ard›ndan en çok sefer düzenlenen
ülkeler ise; ‹talya ve Romanya oldu. Do€u’da ise
en çok sefer düzenlenen ülkenin Irak oldu. Do€u’da
Irak’› ‹ran ve Suudi Arabistan takip etti. Avrupa’da
en çok art›fl yüzde 1937 ile Bosna’da, Do€u’da ise
yüzde 3256 ile M›s›r’da yafland›.

Irak’a yap›lan seferlerde geçen seneye oranla yüzde
23 art›fl görülürken sefer say›s› 293 bin 996 oldu. 

UND ilk 10 ayl›k verilerine göre top-
lam 35 Avrupa ülkesine 226 bin 014
tafl›ma yap›larken 17 Ortadoğu ülke-

sine 361 bin 925 sefer yap›ld›. 
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GÜRCİSTAN TAŞIMASI
YAPANLARA MÜJDE!..

2011 y›l›ndan itibaren Gürcistan’a ger-
çeklefltirilecek tafl›malarda kullan›lacak
UBAK Belgesi benzeri bir geçifl belgesi-

nin tahsis edilmesi karar bağland›

ÇEKiCiDE MERCEDES, TREYLERDE TIRSAN 
Çekici pazar›nda Mercedes ilk 9 ayda top-
lam 7 bin 464 araçl›k sat›fl›n 3 bin 533’ünü

gerçeklefltirerek rakiplerinin toplam› kadar
sat›fla imza att›. TIRSAN da  treylerde birin-
ciliği ald›.  Mercedes bu rakam ile 7 rakibin
toplam› kadar sat›fla imza atm›fl oldu.  Mer-

cedes’i çekici segmentinde bin 403 araçl›k
sat›fl ile Scania takip ederken, Ford ayn› dö-
nemde 853 araç sat›fl› gerçeklefltirdi.  Trey-

lerde y›l›n ilk 9 ay›na TIRSAN damga vurdu.
9 ayl›k süreçte toplamda 3 bin 138 adetlik

treyler sat›fl› yap›l›rken; bunun yar›s›n› TIR-
SAN gerçeklefltirdi. TIRSAN bin 585 adet

treyler sat›fl›na imza atarken; Otokar Frue-
hauf’un sat›fl adedi 703 oldu. 

Ortadoğu tafl›malar› 
Avrupa’dan daha kârl›

Ağ›r Ticari Araçlar Derneği (TA‹D)’in ilk 9 ay-
l›k rakamlar›, ağ›r ticari araçlar segmentinde

liderlerin değiflmediğini ortaya koydu

9 AYLIK RAKAMLAR SEKTÖRE UMUT VERDİ

BEKLEMENiN GÜNLÜK 
MALiYETi 2 MiLYON TL

Yükünü alan TIR’lar güzergahlar›
boyunca pek çok s›n›r kap›s›n› kulla-

n›rken, kimi zaman s›n›r kap›lar›n-
dan geçmek pek de kolay olmuyor.

BEKLEME DE OLMASA…
Gürcistan “Yol çal›flmas›” var diyerek s›n›r› kapat›r, Türk TIR’lar›

bekler,  Bulgaristan  “Asfalt eridi” diyerek… Cilvegözü S›n›r Kap›s›
“Konvoy“ uygulamas› nedeniyle her daim kalabal›kt›r, Türk TIR flo-
förleri günlerini gecelerini s›n›rda bekleyerek geçirir. Bunlar bizim
rutin haberimiz haline gelse de s›n›r kap›lar›nda bekleyen TIR’lar›n
da bir maliyeti var. Hem de öyle böyle bir maliyet de€il neredeyse
Türkiye’nin cari aç›€›n› 10 y›lda kapatacak bir maliyet söz konusu… 

SÜREÇ DEVAM EDiYOR 
UND Baflkan› Ta-

mer Dinçflahin,
UND ve RODER bir-

leflmesinde Mart’a
kadar zaman kaybe-

dilmemesi gerekti-
€ini söyledi ve Ka-

s›m ay›nda  sürecin
tamamlanaca€›n›

belirtti.  

UND-RODER B‹RLEfiMES‹NDE 

SIRA iSTANBUL’UN 
DENETiMiNDE

‹STANBUL ULAfiTIRMA BÖLGE MÜDÜRÜ DEM‹RDELEN:

YENi HAFiF 
TENTELi TREYLER
2011’DE PİYASADA

Otokar, Türkiye’nin bat› bölgesindeki tafl›-
mac›lara hitap edecek hafif treylerini 2011
y›l›nda pazara sunacak. Otokar ‹ç Pazar
Ticari Araçlar Sat›fl Müdür Murat Tokatl›,

2 y›ld›r Ar-Ge çal›fl-
mas› devam eden trey-
lerin rakiplerin ürün-
lerine oranla daha da
hafif olaca€›n› kaydetti.   

OTOKAR

HABERİ SAYFA 6’DA 

Vize Sorunu

HABERİ SAYFA 7’DE 

GÜMRÜKLERDE
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Son dönemde Band›rma’da BMC marka
araç al›m› yapm›fl müflterilerini ziyaret eden
BMC yetkilileri firmalar› birer plaketle
ödüllendirdi. 

BMC yönetimi son dönemde araç tercihini
BMC’den yana yapan Band›rmal› firmalar›
ziyaret etti.  Band›rma’ da son dönemde
araç al›m› yapan; Asil Tar›m Nakliye, Hicri

Ercili, Güven ‹nflaat firmalar›na birer plaket
verildi. 3 firmaya plaketlerini, BMC ‹zmir
Bölge Müdürü fiükrü Y›lmaz, BMC Yetkili
Sat›c›s› Desil Otomotiv Sat›fl Müdürü Tolga
Yaz›c› takdim etti. Son olarak ald›klar› 10
adet Profesyonel çekici ile bu üç firman›n
araç parklar›ndaki toplam BMC Profesyonel
çekici say›s› 70 adede ulaflt›. 

Elif ÖZYILMAZ-Faruk ÇOLAK ‹STANBUL

TIRSAN’›n Samand›ra’daki tesislerinde
yap›lan teslimat törenine TIRSAN
Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nu-
ho€lu ve Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu

Baflkan› Eyüp Bart›k kat›ld›. Teslimat töreninde
konuflan TIRSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho€lu, Eyüp Lojistik ile 1995 y›l›nda Gazian-
tep’te DAF ile bafllad›klar›n›, 2003 y›l›na kadar
bayileri olarak hizmet verdi€ini ve o tarihten
günümüze kadar nakliye sektöründe baflar›l›
ifllere imza atan Eyüp Lojistik’le iliflkilerinin sü-
rekli devam etti€ini belirtti. 

TIRSAN PAZAR LİDERİ
TIRSAN olarak farkl› bir konseptleri oldu€unu

belirten Nuho€lu, TA‹D verilerine bak›ld›€›nda
Semi-Treylerde bin 788 tane araç sat›l›rken bin
tanesinin TIRSAN taraf›ndan sat›ld›€›na dikkat
çekti. Çetin Nuho€lu bu durumu flöyle aç›kl›yor:
Kriz dönemlerinde dâhil müflterilerimize en
iyiyi sunmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik.
Bizim bu kadar yüksek sat›fl sa€lamam›zdaki
fark insanlar›n tekrar yat›r›m yapma aflamas›nda
tercih edilen en önemli nedenlerden biri ol-
mufltur. ” Farkl› projelerinin oldu€unu da söy-
leyen Nuho€lu, Talson Dorse’leri burada üretip
yurtd›fl›nda satt›klar›n› ve pazar paylar›n›n
yüzde 95 oldu€unu söyledi. Ayr›ca Frigo’larla
ilgili çal›flmalar›n›n devam etti€ini Ocak ay›nda

da tan›t›m yapmay› planlad›klar›n› sözlerine
ekledi. 

DAF DA AVRUPA’DA LİDER
Kuruldu€u günden bu yana tercihini DAF’tan

yana kullanan Karalar Nakliyat filosuna 4 adet
DAF  CF85.460 ekledi. 1996 y›l›ndan bu yana hiz-
met veren Konya merkezli Karalar Uluslararas›
Nakliyat’›n filosunda 35 araç bulunuyor. 

Ankara merkezli Kelefller Demir Çelik’in tercihi
de Kässbohrer oldu. Kelefller Demir Çelik 2 adet
Kässbohrer Aç›k Kasa Alüminyum Kapakl› Semi
Treyler’ini Samand›ra’da düzenlenen tören ile ald›.
1994’ten bu yana filosuna sadece DAF çekici alan
fiahin Nakliyat 268’inci DAF’›n› da ald›. fiahin
Nakliyat’›n son ald›€› 15 DAF XF1560 çekici
firma sahibi Ahmet Taner’e teslim edilirken;
Taner,  2011 y›l› Ocak ay› için 15 adet DAF
Çekici siparifli de verdi. DAF’›n 2000 y›l›nda
Avrupa pazar›nda sondan ikinci s›rada yer ald›€›na
dikkat çeken Çetin Nuho€lu; “DAF Avrupa’da
2000 y›l›nda yüzde 6 pazar pay› ile sondan ikinci
s›radayd›. DAF’›n Amerika merkezli PACCAR
Grubu taraf›ndan sat›n al›nmas›yla birlikte DAF
büyük bir ç›k›fl yakalad›. 2006 y›l›ndan itibaren
Euro 5 araçlar› üreterek pazar pay›nda büyük bir
ç›k›fl yakalad›. Avrupa Otomotiv Sanayicileri Der-
ne€i’nin (ACEA) verilerine göre DAF 2009 y›l›nda
ve 2010’un ilk 6 ay›nda pazar lideri oldu ve pazar
pay› yüzde 21,3’e yükseldi” diye konufltu. 

BANDIRMALI 
FİRMALARIN 

TERCİHİ BMC 

Ertuğrul
TARHAN

‘’Allah’ım beni korur’’

K
öye sel tehlikesi olacağ› haber verilince
köy halk› kendilerine çok iyilikleri olan köy
imam›n› ilk önce güvenilir bir yere taş›mak
istemiş. Bu teklif karş›s›nda imam köylülere

‘’Allah›m beni korur’’ siz başkalar›na yard›m edin
demiş. Daha sonra sel köyü vurunca imam caminin
orta minaresine ç›km›ş, botlarla kurtarmaya gelen
askerlere imam efendi yine ‘’Allah›m beni korur’’siz
köy halk›n› kurtar›n demiş. Sular yükselmiş imam
ikinci minareye ç›km›ş ve bu s›rada bir helikopter
yard›m›na gelince tekrar ‘’Allah›m beni korur’’diyerek
köylülere yard›ma gitmesini söylemiş ve sonunda
cami tam sular alt›nda kal›nca imam da hakk›n rah-
metine kavuşmuş. Allah kat›nda Tanr› ile konuşma-
s›nda ben kullar›na çok yard›m ve iyilik yapt›m ve
onlara beni kurtarmaya geldiklerinde ‘’Allah›m beni
korur’’diyerek gönderdim, ama sen beni korumad›n
ölümüme göz yumdun deyince, Allah kendisine
birinci sefer köylüleri, ikinci sefer botu üçüncü
seferde helikopteri göndererek korumak istediğini
fakat gönderdiğim f›rsatlar› kullanamad›ğ›n› söyler.

Bu güzel anektod bana bilhassa Orta- Bat› Avrupa
taş›malar›nda çok önemli yeri olan Ro-Ro taş›malar›n›n
şu anki durumunu hat›rlatt›.

Doksanl› senelerin baş›nda Yugoslavya savaş›
nedeni ile geçiş yap›lan güzergahlarda geçiş ücret-
lerinde anormal art›şlar ve zorluklar olmaya başlay›nca
o zamanki UND yönetimi Saffet Ulusoy Başkanl›ğ›nda
UND Ro-Ro işletmelerini kurarak sektör beklentilerini
zaman zaman karş›lamasa da ‹stanbul ve Çeşme
limanlar› önemli ç›k›ş noktalar› olmuştur. Daha
sonra UN Ro-Ro ad› ile hizmete devam eden firma
3 sene önce Fon şirketi KKR’ye sat›lm›şt›r.

Birinci UND Ro-Ro’nun tek ve rekabetsiz oluşu
nedeniyle sektör içinden iki firma sahibi taraf›ndan
EGE Ro-Ro 1998 senesi Haziran ay›nda sefer-
lerine başlam›ş ve rekabetçi fiyatlar›, farkl›
hizmeti ile k›sa sürede başar› elde etmiş, kabul
görmüştür. 2001 senesi ağ›r ekonomik kriz ne-
deni ile Eylül ay›na kadar seferlerine devam
eden firma daha sonra elinde kalan tek gemisi
ile UND Ro-Ro’ ya kat›lm›şt›r.

Birinci ve ikinci f›rsatlar› menfaatleri doğrultusunda
gereğince değerlendiremeyen sektörümüze Allah
üçüncü f›rsat› Nisan ay›nda seferlerine başlayan
yine UND’nin mevcut yönetimi taraf›ndan kurulan
UND Deniz işletmeleri ile tan›m›şt›r.

‹lk 3.5 ay seferlerini Tekirdağ-Fransa Toulon-
Tekirdağ Limanlar› aras›nda yapan UND Deniz 23
Temmuz dan itibaren de Trieste hatt›nda hizmet
vermeye başlam›şt›r.

UND Deniz’in hizmete başlad›ğ› iki ay sonunda
yaratt›ğ› rekabet ve verimlilik ile UN Ro-Ro firmas› fi-
yatlar›n› 200 Euro indirmek mecburiyetinde kalm›ş
ve bu sayede Ro-Ro’ lardan hizmet alan sektör
Haziran ay›ndan itibaren yaln›z Trieste hatt›nda
Pendik ve Ambarl› limanlar›ndan ortalama 5500
ay/araçtan ayda 1.100.000.Euro kazanm›ş ve ka-
zanmaya devam etmektedir. Fransa güzergah›n›n
getirdiği maliyet avantaj› ve verimlilik hesapland›ğ›nda
UND Deniz’in seferlere başlamas› ile sektörün ve
d›ş ticaretimizin kazan›m› daha fazlad›r. Taş›mac›lar›n
Allah’›n tan›d›ğ› üçüncü f›rsat› korumas› ile UND De-
niz’in varl›ğ›n› sürdürmesinin maliyetlere katk›y› art-
t›racağ›ndan sektörün ve d›ş ticaretin menfaatine
olacakt›r.

Orta ve Bat› Avrupa’dan sonra Afrika ülkeleri ihra-
cat›nda önemli olan Çeşme-Pendik-Ambarl› - Tekirdağ
ve Mersin kalk›şl› Ro-Ro’lar›n sektör taraf›ndan
doluluk sağlanmas› ve d›ş ticaret kesimlerince des-
teklenmesi, yaşat›lmas› ihracat›m›z ve firmalar›m›z
aç›s›ndan çok önemlidir. 

Eyüp Lojistik, TIRSAN ile iflbirliğini devam et-
tirip 30 adet aç›k kasa hafif treyleri filosuna katt›

Mercedes-Benz Türk, Orman Genel Mü-
dürlü€ü’ne ihale ile sat›fl›n› gerçeklefltirdi€i
106 adet 6x6 Su ‹kmal Arac›n›n teslima-
t›na bafllad›. Peyderbey yap›lan teslimat

kapsam›nda ilk 25 araç Orman Genel Müdür-
lü€ü’nün filosuna eklendi. 

Mercedes-Benz Türk, Orman Genel Müdür-
lü€ü’nün yang›n müdahale arac› olarak kulla-
naca€› 106 adet  6x6 Su ‹kmal Arac›’n›n ilk
partisini teslim  etti. 25 araç Mercedes-Benz
Türk Bayisi Mengerler Egemer’in Gaziemir’deki
tesislerindeki tören ile teslim edildi. 

Orman Genel Müdürlü€ü ‹nflaat ve ‹kmal
Dairesi Baflkan› Salih Büyüktepe, Makine ‹kmal
fiube Müdürü Mustafa Ero€lu, Volkan ‹tfaiye
Genel Müdürü ‹sa Tecim, Mengerler Egemer
Genel Müdürü Mustafa Ayar, Kamyon Sat›fl

Müdürü Murat Duru, Mercedes-Benz Türk
Kamyon Kamu Sat›fl K›s›m Müdürü Bülent
Tarhan ve di€er yetkililerin kat›ld›€› törende
Türkiye’deki ormanlar›n daima yeflil kalmas›
dilek ve temennileri ile günün an›s›na plaketler
sunuldu. 

FİLODAKİ MERCEDES SAYISI 332’YE ÇIKTI 
‹hale kapsam›nda 106 adet Mercedes- Actros

ala Orman Genel Müdürlü€ü araç park›nda
226 adet Mercedes-Benz kamyon hizmet ve-
rirken; bu rakam y›l sonuna teslim edilecek
yeni Actros’lar ile 332’ye yükselecek. 

Mercedes-Benz Actros 3332AK 6x6 kamyon-
lar, çevreci Euro 4 emisyon normundaki mo-
torlarla üretilirken orman yang›nlar› ile mü-
cadelede kullan›lacaklar.  

Ayd›n’›n ilk ADR’li
tankeri OKT’den

Tehlikeli Madde Tafl›y›c›-
l›€›n olmazsa olmazlar›nda
ADR regülâsyonu, Ayd›n
iline OKT ile merhaba dedi.
Ok Kardefller A.fi. ,  Acar
Petrol sahibi Ahmet Acar’a
ilk ADR’li arac›n› teslim
etti. Teslim töreninde
OKT’yi seçmelerinin en bü-
yük etkisinin kalite düzeyi
oldu€unu vurgulayan Ahmet
Acar: “Ok Kardefller üretti€i
tafl›mac›l›k çözümleri ile bi-
zim riskimizi ortadan kal-
d›r›yor; yapt›€› araçlar k›-
v›lc›m ç›karmayacak flekilde
tasarlan›yor ve bu belgelen-
diriliyor. Tüm bunlar› göz
önüne ald›€›m›zda, Ok Kar-
defller ‘in bizim için do€ru
tercih oldu€unu ve sektör-
deki arkadafllar›m›n da bu
ürünleri rahatl›kla kullana-
bileceklerini söylemem do€-
ru olacakt›r ’’ dedi. 

İSTANBUL OTOMOTİV

IVECO’dan Tezel 
Lojistik’e 25 Daily

‹veco’nun Bayisi ‹stanbul Otomotiv'in, Te-
zeller Lojistik'e 25 adet Daily teslimat›
Tuzla Oganize Sanayi Bölgesi'nde düzen-
lenen bir törenle gerçeklefltirildi.

Tezel Lojistik, Iveco ile iflbirli€ini perçinleyerek
20 Daily 35 C13 ve 5 adet 65 C15 sat›n ald›. 61
y›ll›k geçmifli olan ve a€›rl›kl› olarak yurt içinde
beyaz eflya, elektronik, tekstil, telekominikasyon
konusunda lojistik hizmetleri veren firman›n
filosunda Iveco dahil toplam 80 araç bulunuyor. 

Tuzla Organize Sanayi bölgesinde bulunan
da€›t›m merkezinde yap›lan teslimat törenine
Iveco Araç Genel Müdür Yard›mc›s› Tansu Giz,
Tezel Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan› Tuncay
fientürk, Iveco Araç Filo Müdürü Erkan Erflin,
Bölge Sat›fl Müdürü Cem Ressamo€lu, ‹stanbul
Fiat Yönetim Kurulu Baflkan› Nihat Ar›, Cem
Ar› ve Sat›fl Sorumlusu Ekrem Zadil kat›ld›.

MAN'dan Seyyah Grup'a
41 adet TGX 18.400

MAN’›n en bü-
yük yedek par-
ça da€›t›c›s›
Mapar; 41 adet

çekiciden oluflan
MAN filosunu Tür-
kiye’nin önde gelen
lojistik firmalar›ndan Seyyah Grup’a törenle
teslim etti. Filosunu MAN çekicilerle güçlendiren
grup; bünyesinde Seyyah ve Baytrans olmak üzere
iki lojistik flirketi bar›nd›r›yor. Seyyah Grup,
Euro 5 motorlu TGX 18.400 MAN çekicinin 21
adedini Seyyah, 20 adedini de Baytrans firmas›nda
kullanacak.

Ankara'da MAN fabrikas›nda düzenlenen törene
Seyyah Grup ad›na Metin Baysal, Dervifl Baysal,
Bülent Baysal, ‹smet Baysal ile MAN Genel
Müdürü Tuncay Bekiro€lu, Kamyon Sat›fl Müdürü
Serkan Sara, Sat›fl Grup Müdürü D.Eren Gündüz,
Bölge Koordinatörü Ataç Saran kat›ld›. MAPAR
Otomotiv’in sahibi Yalç›n fiahin, Sat›fl Müdürü
Murat Y›lmaz ve Sat›fl Dan›flman› ‹nan Yücesan
da törende haz›r bulundu.

106 MERCEDES-BENZ ACTROS’UN ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜğÜ’NE TESLİMATI BAŞLADI

‹zmir’de faaliyet gösteren Tuborg
ve Gilette gibi markalar›n nakli-
yesini yapan Ak›ntürk Nakliyat,
BMC Profesyonel çekici araçlar›n›

yap›lan bir törenle teslim ald›. ‹zmir’de
Tuborg ve Gilette gibi markalar›n lojis-
ti€ini gerçeklefltiren Ak›ntürk Nakliyat
6 adet BMC Profesyonel çekiciyi filosuna
törenle ekledi.  Yap›lan 6 adetlik tesli-
matla firman›n park›ndaki araç say›s›
20 adete ulaflt›. Ak›ntük’ün yeni araçla-

r›n›n teslim törenine Teslim Ak›ntürk
Nakliyat’tan firma Orta€›  Selim Öz-
gerçin, BMC’den Yurtiçi Sat›fllar Müdürü
Cevdet Zengin, ‹zmir Bölge Müdürü
fiükrü Y›lmaz, BMC Yetkili Sat›c›s› Ve-
dat Önen Otomotiv’den Yönetim Kurulu
Baflkan› Semra Önen ve Sat›fl Sorumlusu
Hakan Öngül kat›ld›. Törende BMC ad›-
na Yurt içi Sat›fllar Müdürü Cevdet Zen-
gin Ak›ntürk Nakliyat firma orta€› Selim
Özgerçin’ e bir plaket takdim etti. 

BMC, AKINTÜRK’ÜN DE  FiLOSUNDA 

Treylerler de Otokar’dan 
Faruk ÇOLAK ESK‹ŞEH‹R

Seyyah ve
Baytrans fiirket-
ler Grubu, trey-
lerlerini ise Oto-
kar’dan  ald›. Fir-
maya Eskifle-
hir’de yap›lan tö-
renle 32 adet Fruehauf Mega Euroslider ve
8 adet Fruehauf Çift katl› Mega Euroslider
teslim edildi. Teslimat törenine Seyyah
ve Baytrans fiirketler Grubu Genel Müdürü
Metin Baysal, Otokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar
Sat›fl Müdürü Murat Tokatl› ile Seyyah
ve Baytrans Grubu ve Otokar’›n yetkilileri
kat›ld›.

Otokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar Sat›fl Mü-
dürü Murat Tokatl› “Otokar’›n treyler ve
semi-treyler alan›ndaki gücünü ve kalitesini
Türkiye’nin önde gelen firmalar› da yap-
t›klar› tercihlerle gösteriyor.” dedi.

YIL SONU BEREKETi
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2006 y›l›n›n A€ustos ay›ndan bu yana Adana Ulafl-
t›rma Bölge Müdürlü€ü görevini yürüten Hamza De-
mirdelen, ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürlü€ü kol-
tu€una oturdu. Demirdelen göreve h›zl› bafllad›. Ada-
na’da görev yapt›€› süre boyunca denetim rekoru
k›ran Demirdelen’in ‹stanbul’daki ilk mesaj› da “S›k›

denetim” oldu. Adana Bölge Müdürlü€ü’nde görevde
kald›€› süre içinde 1 milyon 334 bin 200 arac› hem
belge aç›s›ndan hem de tonaj aç›s›ndan denetlediklerini
denetimler sonucunda da 13 milyon 657 bin 228
liral›k ceza kesildi€ini hat›rlatan Demirdelen; “Karayolu
Tafl›ma Kanunu ç›kt›ktan sonra önce sektörü tamamen
kay›t alt›na ald›k. Ondan sonrada belge alanla alma-
yanlar için denetimlere de bafllad›k. Bu sektörde en
önemli nokta denetim. Belgesini almayanlara almayan
aras›ndaki adaleti sa€lamak gerek. Biz de bunun için
u€rafl›yoruz. Adana Bölge Müdürlü€ü’nde ciddi anlamda
baflar›y› yakalad›k.”  diye konufltu. 

DENETİMLER BAŞLIYOR 
Demirdelen ‹stanbul bölgesinde de denetimlerin yak›n

bir zamanda bafllayaca€›n› söyledi. fiu anda bölgeyi
tan›ma aflamas›nda oldu€unu vurgulayan çiçe€i burnunda
Genel Müdür Demirdelen; “Denetim konusunda burada
çok büyük mesafe kat etmeniz gerekiyor. Bu bölgede
de büyük baflar›lar kazanaca€›m›za eminim. 24 saat
esas›na göre çal›flarak denetleme yapaca€›z” dedi.  

‹stanbul’da flu an 2 denetim istasyonu oldu€unu ve
bu istasyonlar›n yetersiz kald›€›n› ifade eden Demirdelen
‹stanbul bölgesine 10 yeni denetim istasyonun ihale
sürecinin devam etti. Bu istasyonlar da devreye girince
‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürlü€ü s›n›rlar›nda kalan
bütün ana arterlerin denetimi gerçekleflir diyen De-
mirdelen sözlerini flöyle sürdürdü: “ Edirne yolundaki

istasyon inflaat› halen devam ediyor.  Bu y›l›n sonuna
kadar bu istasyonun inflaat› tamamlan›r ve devreye
al›n›r 2011 y›l› içerisinde Bakanl›€›m›z›n hedefi her
ilin girifl ve ç›k›fl›na mutlaka istasyon kurarak, burada
hem tonaj hem de belge denetimiyle tafl›mac›l›€› tam
anlam›yla kontrol alt›na almak. “

İSTANBUL’DA 35 BİN ADET AğIR 
TİCARİ ARAÇ HAREKET HALİNDE 

Ulaflt›rma Bakanl›€›’n›n 15 Ekim tarihine kadar 4
milyon 698 bin arac› denetledi€ini y›l sonunda 6 milyon
arac›n denetlenmesi hedefinde oldu€unu söyleyen De-
mirdelen; “Amaç herkesi denetlemek dedi ve devam
etti: “‹stanbul’da mevcut istasyonlara ek olarak 10
istasyon da devreye girerse biz bütün yollar› tam anlam›yla
kontrol alt›na al›r›z. fiu ana kadar 4 yüz bin araç denet-
lemifliz.  Önce bölgenin tamam›n› denetlemeye bir bafl-
layal›m. Sonra sonuçlar›n› almaya bafllar›z.” 

‹stanbul’da günde 35 bin adet a€›r tafl›t›n hareket
halinde oldu€unu belirten ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Mü-
dürü Hamza Demirdelen, nihai hedefin bu araçlar›n de-
netimini bir gün içinde yapmak oldu€unu kaydetti. 
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SEKTÖRDEN Otomotiv sektörü haritada yeri bile bilinmeyen ül-
kelere ihracat yapma baflar›s›n› gösterdi. S›n›rlar› aflan
otomotivciler y›l›n ilk 9 ay›nda yüzde 12.4’lük bir ihra-
cat art›fl› yakalad› ve sektörün ihracat› 11 milyar 473
milyon dolara ulaflt›. 

Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar Birli€i verilerine
göre, Ocak-Eylül döneminde, ihracat kalemleri aras›n-
da 4 milyar 626 milyon dolar ile binek otomobiller ilk
s›rada yer ald›. Bunu, 3 milyar 879 milyon dolar ile

otomotiv yan sanayi ve 2 milyar 348 milyon dolar ile
eflya tafl›maya mahsus motorlu tafl›tlar izledi. 

Sektör, bu dönemde, 12 serbest bölgenin yan› s›ra
160 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçeklefltirdi. Sektör
a€›rl›kl› olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaparken;
Togo, Ruanda, Hollanda Antilleri, Kongo, El Salvador,
‹ngiliz Virgin Adalar›, Faroe Adalar›, Cayman Adalar›,
‹ngiliz Hint Okyanusu Topraklar›, Orta Afrika Cum-
huriyeti ve Lihtenfltayn'a ilk kez ihracat yap›ld›. 

AGUSTOS

TASIMACILAR

3 binden fazla 
kamyon trafi€e ç›kt› 

TÜ‹K verilerine göre 2010 y›l›n›n A€ustos
ay›nda 109 bin 148 adet tafl›t trafi€e kay-
doldu. 2010 A€ustos ay›nda trafi€e kayd›

yap›lan toplam 109 bin 148 tafl›t içinde otomobil
yüzde 53,2 pay ve 58 bin 30 adet ile ilk s›rada
yer al›rken; otomobili yüzde 22,6 pay ve 24 bin
619 adet ile kamyonet, yüzde 15,6 pay ve 17 bin
96 adet ile motosiklet, yüzde  3,2 pay ve 3 bin
459 adet ile kamyon takip etti. A€ustos ay›nda
trafi€e kaydolan araçlar›n yüzde 5,4’ü yani 5
bin 944’ünü ise minibüs, otobüs, özel amaçl›
tafl›tlar ve traktör oluflturdu.

Trafi€e kayd› yap›lan motorlu tafl›t say›s› geçen
y›l›n ayn› ay›na göre ise yüzde 69,7 artt›. Bu
art›fl otomobilde yüzde 105,5, minibüste yüzde
32,5, otobüste yüzde 78,6, kamyonette yüzde
57,4, kamyonda yüzde 192,1, motosiklette yüzde
6,4, traktörde yüzde 128,2 olarak gerçekleflti. 

Trafi€e yeni kaydolan araçlar›n 
3 bin 459’unu kamyonlar oluflturuyor. 

C M Y K TASIMACILAR 3 

OTOMOTİV 
SEKTÖRÜ SINIRLARI

ZORLUYOR 

Adana’n›n denetim rekortmeni Ulaflt›rma Bölge Mü-
dürü Hamza Demirdelen ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge
Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Göreve h›zl› bafllayan

Demirdelen’in ilk mesaj› “S›k› denetim” oldu. 

SIRA iSTANBUL’UN DENETiMiNDE
3

‹STANBUL ULAfiTIRMA BÖLGE MÜDÜRÜ HAMZA DEM‹RDELEN:

Kamyonlar kantar istasyonunda a€›rl›k denetiminden geçiyor
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Kurban bayram› nedeniyle hayvan ithalat›n›n artt›€› flu
günlerde, Bulgaristan’dan Türkiye’ye hayvan tafl›yan tafl›-
mac›l›k firmalar›n›n nakliye ücretlerini yükseltmesi itha-
latç› firmalar› kara kara düflündürüyor. Bundan on gün
önce Bulgaristan’dan Türkiye’ye 2 bin Euroya gelen bir
TIR, talebin artmas›ndan dolay› tafl›ma ücretini 5 Bin eu-
roya ç›kard›. Nakliye ücretinin iki kattan fazla artmas›n-
dan dolay› al›nm›fl hayvanlar› Türkiye’ye getirmekte zor-
lanan firmalar, yaflanan nakliye art›fl›n› f›rsatç›l›k olarak

de€erlendiriyor. Özel dorselerle Bulgaristan’dan Türki-
ye’ye tafl›nan hayvanlar, kurbanl›k olarak Türkiye’ye geti-
riliyor. Tafl›nacak hayvan›n çok, tafl›yan araç say›s›n›n ise
az olmas›n›n yan› s›ra bir de Bulgar nakliyecilerinin bu
f›rsatç› hareketi ithalatç› firmalar› s›k›nt›ya soktu. Birçok
hayvan›n kaporas›n›n verilmesine ra€men nakliye ücre-
tinden dolay› Türkiye’ye getirilemeyece€ini belirten itha-
latç› firmalar, bu ifle birilerinin dur demesi gerekti€ine
dikkat çekiyor.  Mehmet fiENOL/ED‹RNE

YEREL 
TASIMACILAR

SINIR KAPILARININ DENETiMiNDE 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Türkiye-Suriye s›n›r›nda-
ki TIR kuyru€unu sona erdirmek için bakanl›k görevlileri-

nin 'tebdili k›yafetle' denetim yapacaklar›n› söyledi. 

FIRSATÇI 
BULGARLAR

TEBDiLi KIYAFET DÖNEMi
Hasan YETMEZ HATAY 

Türkiye Otobüsçüler Federas-
yonu taraf›ndan Hatay'da dü-
zenlenen 'Karayolu Tafl›ma-
c›l›€› 2'nci Bölge Toplant›s›'na

kat›lmak üzere kente gelen Bakan Binali
Y›ld›r›m, gazetecilerin sorular›n› yan›t-
lad›. Y›ld›r›m, uzun y›llard›r Reyhanl›
‹lçesi'ndeki Cilvegözü S›n›r Kap›s›'nda
yaflanan TIR ve kamyon kuyruklar›n›
sonland›rmak için Türkiye- Suriye ara-
s›nda bakanlar nezdinde çözüm önerisi
ile masaya oturacaklar›n› aç›klad›. Y›l-

d›r›m, Suriye ve Türkiye kap›lar›ndaki
y›€›lmalar› önlemek için ortaklafla al-
d›klar› karar do€rultusunda özel görev-
lilerin 'tebdili k›yafetle' s›n›r kap›s›nda
çözüm için inceleme yapacaklar›n› vur-
gulad›.

Ekiplerin hem Suriye hem de Türkiye
taraf›nda floförlerin yaflad›€› s›k›nt›lar› 2
ay süresince takip edece€ini belirten Y›l-
d›r›m, "Vizelerin kalkmas› nedeniyle
hem yolcu hem de araç girifl ç›k›fllar›nda
art›fl oldu. Suriye'nin altyap›s› bu art›fllar›
kald›racak yeterlilikte de€il. Bu bak›mdan

gümrük kap›s›nda y›€›lmalar zaman za-
man yaflan›yor. Her iki taraf da yaflad›€›
s›k›nt›lar› kendilerine göre anlatt›klar›
için bugüne kadar bir çözüm bulunamad›.
Görevlendirdi€imiz özel görevlilerin
görev süreleri bittikten sonra verecekleri
rapor do€rultusunda her iki tarafta yafla-
nan sorunlar belirlenecek ve çözüm bu-
lunmaya çal›fl›lacak" dedi.

Y›ld›r›m ayr›ca Suriye'ye altyap›s›n›
güçlendirmesi için otomasyon program›
önerdiklerini ve Suriye'nin de bu öneriyi
kabul etti€ini kaydetti.

Kaçakç›lar flans›n› 
denemekten vazgeçmiyor 

A€r›'da son 10 günde düzenlenen operasyon-
larda, 154 bin 910 paket gümrük kaça€› sigara
ile 24 kilo 865 gram uyuflturucu ele geçirildi.

Abit KIZILCA - Hayati AKBAŞ 

Emniyet Müdürlü€ü Kaçakç›l›k ve Organize
Suçlarla Mücadele fiubesi ekiplerinin, A€r› kent
merkezi ve ilçelerde son 10 gün içerisinde yapt›€›
operasyonlarda, 8 araçta arama yap›ld›. Arama-
larda, yurda yasa d›fl› yollardan getirildi€i belir-
lenen 154 bin 910 paket gümrük kaça€› sigara
ele geçirildi. Kent merkezindeki iki adrese ope-
rasyon düzenleyen ekipler, söz konusu adreslerde
de 22 kilo 500 gram saf eroin ile 2 kilo 365
gram toz esrar bulundu. Suriye’ye gitmekte
olan bir TIR’›n içerisinde ise fotokopi makinesi
olmas› gerekirken beton blok ç›kt›. 165 adet fo-
tokopi makinesinin piyasa de€erinin 3,5 milyon
Lira oldu€u belirtildi.fiavflat Emniyet Amirli€i
ekipleri de Ardahan-fiavflat karayolunda flüp-

helendikleri 04 D
1393 plakal› arac›
durdurmak istedi.
Polisin ‘dur’ ihtar›-
na uymayan araç
kaçmak isterken,
polisin s›k› takibi
sonucu kaçamaya-
ca€›n› anlayan zan-
l›lar arac› ara cad-

delere sürerek izlerini kaybettirmeye çal›flt›.
Afl›r› h›z nedeniyle kontrolden ç›kan araç Fatih
Caddesi Ardahan Yolu sapa€›nda yan yatt›. 

Araç içerisinde bulunan 2 flah›s yaya olarak
kaçmaya çal›fl›rken k›sa süreli bir kovalamacadan
sonra polisler taraf›ndan yakaland›.Araçta yap›lan
aramada 14 ayr› çeflit sigara markas›ndan 44
bin 650 paket kaçak sigara ve 2 ayr› çeflit puro
markas›ndan 596 adet de kaçak puro yakaland›.

KAÇAKÇILAR İŞ BAŞINDA MUHARREM ÇAKIR:

Artvin Valisi Sarp’ta 
kaçakç›l›ğ› anlatt›

Sarp S›n›r Kap›s›’nda y›l›n ilk 9 ay›nda ka-
çakç›l›k olay›nda patlama yafland›. Geçen y›l
ayn› dönemde sadece 19 kaçakç›l›k olay›n›n
meydana geldi€i Sarp’ta bu y›l›n ayn› döne-

minde 149 kaçakç›l›k olay› yafland›. 

Artvin Valisi Mustafa Yemlihal›o€lu, Sarp
S›n›r Kap›s›’nda bas›n aç›klamas› yaparak,
2010 y›l› Ocak-Eylül döneminde Sarp S›n›r
Kap›s›’nda yaflanan kaçakç›l›k giriflimleri

ile ilgili bilgi verdi. Vali Yemlihal›o€lu’nun
verdi€i rakamlar Sarp’ta 2010 y›l›nda kaçakç›l›k
olaylar›nda patlama yafland›€›n› ortaya koydu.
Vali Yemlihal›o€lu Artvin genelinde 2010 y›l›n›n
Ocak-Eylül döneminde 289 kaçakç›l›k olay›n›n
ortaya ç›kar›ld›€›n›, kaçakç›l›€›n mali boyutunun
ise toplam 4 milyon 549 bin 60 Lira’y› aflt›€›n›
dile getirdi. 

SİGARA VE ET LİSTE BAŞI 
Vali Yemlihal›o€lu  Hopa Gümrük Muhafaza

Baflmüdürlü€ü’nün kaçakç›lara göz açt›rmad›€›n›
söyleyerek kaçak maddelerin büyük ço€unlu-
€unun sigara, et ve akaryak›t baflta olmak üzere
elektronik eflyalar ile çeflitli g›dalar ve giyim
eflyalar›ndan olufltu€una dikkat çekti.  

Sarp S›n›r Kap›s›’n›n sorunsuz bir s›n›r kap›s›
olmas› için gümrük muhafaza memurlar›n›n
gecesini gündüzüne katarak çal›flt›€›n› ifade
eden Vali Yemlihal›o€lu; ‘’Ekiplerimiz, kont-
rollerini aral›ks›z olarak sürdürerek kaçakç›l›k
olaylar›na geçit vermemeye çal›fl›yor” dedi. 

8 narkotik olay›nda; 50 kilo 595 gram eroin,
25 gram esrar ele geçirildi€inin belirten Vali
Yemlihal›o€lu 10 bin 95 litre kaçak akaryak›t,
265 flifle alkollü içecek, 74 bin 16 paket gümrük
kaça€›n›n ortaya ç›kar›ld›€›n› da anlatt›.

ŞAŞIRTICI YÖNTEMLER

Abit KIZILCA REYHANLI
UND heyeti Cilvegözü S›n›r Kap›s› ile Su-

riye’nin gümrük kap›s› Bab-AL Hawa’da in-
celeme yapt›.  Görüflmelerde TIR kuyru€u,
TIR’lar›n geçifllerinin seri olmas›, 24 saat
esas›na göre çal›fl›lmas›, sürücülerinin can
güvenli€inin sa€lanmas›, muayene memur-
lar›n›n yeterli olmas›, girifl ve ç›k›fllarda pe-
ronlar›n tamam›n›n aç›k tutulmas›, genifl
bir TIR park›n›n oluflturulmas› yönünde s›-
k›nt›lar masaya yat›r›ld›. Gümrük Müdürü
Sinan Onar ve Muhafaza Müdürü Muharrem
Çak›r, mevcut sorunlar›n nakliyeciler ile
yap›lacak düzenli görüflme ve çal›flma ile
sona erece€ini belirtti. 

ABBAS: ”KONVOY SORUNU BİTECEK” 
UND heyeti daha sonra Suriye S›n›r Kap›s›

Bab-AL Hawa’ya geçerek Gümrük Müdürü
A. Hasan Abbas ile görüfltü. UND heyeti
Abbas’a konvoy, triptik, mazot, 24 saat çal›flma
konular›nda s›k›nt›lar› dile getirdi. Suriye
Gümrük Müdürü Abbas, araçlara konulacak
araç takip cihaz›n›n devreye girmesi ile konvoy
sorunun ortadan kalkaca€›n› belirterek; “Araç-
lar, Bab-AL Hawa’dan ald›klar› takip cihaz›
ile son gümrük kap›s›na kadar giderek yük-
lerini teslim edecekler” dedi. 

Triptik ve sigorta ifllemleri üzerinde çal›flma
yapt›klar›n› söyleyen Abbas, TIR’lar›n ald›klar›
mazot ile ilgili olarak flöyle konufltu: “Bizde
ucuz olan mazot sizde pahal› oldu€u için
mazot almak istiyorlar. Belirli standartlar ge-
tirdik. Termoking ‘lere 600 litre, di€er TIR’lara
400 litre hak tan›yoruz. Bu uygulamada sadece
Türk vatandafllar›na ve TIR’lar›na mahsustur.
Bu standartlara uyulmas› laz›m.”

TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUZ
Suriye Gümrük Müdürü Abbas daha sonra;

özellikle, Filistin ile Mavi Marmara konu-
sunda Türkiye’nin tutumu sadece Suriye’de
tüm Müslüman ve Arap ülkelerini memnun
etti€ini söyleyerek; “ Türkiye’nin ve Baflbakan

Erdo€an’›n tutumu gönlümüzde taht kurdu.
Bu nedenle Türkiye’yi ve Türk halk›n› çok
seviyoruz. Ülkemize gelen Türk vatandafl-
lar›n› rahat ettirmek için ülkemize giriflten
itibaren, terk edinceye kadar hem devletimiz
ve halk›m›z taraf›ndan tüm gayretleri gös-
teriyoruz. Bu konuda bize s›k s›k talimatta
geliyor” fleklinde konufltu. 

Görüflmelerin ard›ndan de€erlendirme ko-
nuflmas› yapan UND yönetim kurulu üyesi
Kemal Gül, her iki kap›da yaflanan sorunlar›
dile getirdiklerini, ald›klar› cevaplarla mem-
nun olduklar›n› belirterek; “Suriye taraf›nda
yap›lan çal›flmalardan sonra TIR sürücüle-
rimiz iki bayram› birden yaflayacaklar” dedi. 

Öte yandan tampon bölgede 3-5 günden
bu yana bekleyen TIR sürücüleri de, özellikle
konvoy sorunun çözülmesini istedi. Sürü-
cüler; “‹htiyaçlar›m›z giderecek yer yok,
tampon bölgede adeta mahsur durumday›z,
tüm sorunlar çözülsün, kap›lar 24 esas›na
göre çal›fls›n” diye konufltu.

UND heyeti Cilvegözü ve Suriye
Kap›s›’nda ‹NCELEME YAPTI

“Cilvegözü’nün gümrük
sahas› geniflletilmeli”

HAS‹AD Baflkan› Yahya Kemal
Nalçabasmaz; “Ülkemiz için öne-
minin fark›nda oldu€umuz S›n›r Ka-
p›m›zdaki gerek girifllerde gerekse
ç›k›fllarda süreklilik arz eden TIR
kuyruklar›n›n sonland›r›labilmesi
için acil önlem al›nmas› taraftar›y›z.
Cilvegözü’nde uzayan TIR kuyruklar›
ile turist kafilelerinin ülkemize gir-
ifllerindeki flikâyetlerini yerinde in-
celerken kuyrukta bekleyen TIR flo-
förleri ile de birebir görüfltük; burada
ilk yap›lmas› gereken  Cilvegözü
S›n›r Kap›s›’n›n gümrük sahas›n›n
geniflletilmesidir” dedi.

NALÇABASMAZ: 

Müdürlerden ifl
birliği çağr›s›
Abit KIZILCA REYHANLI 

Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda, TIR sürücüleri ve
nakliyecilerin sorunlar›n›n görüflüldü€ü toplan-
t›da konuflan Gümrük Muhafaza Müdürü Mu-
harrem Çak›r, el ele verilerek, görüflülerek so-
runlar›n birlikte çözülece€ine inand›€›n› söyledi. 

UND heyeti ile Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda,
TIR sürücüleri ve nakliyecilerin sorunlar›n›n
görüflüldü€ü toplant›da konuflan Gümrük Mu-
hafaza Müdürü Muharrem Çak›r, el ele verilerek,
görüflülerek sorunlar›n birlikte çözülece€ine
inand›€›n› söyledi. 

Çak›r, bir tak›m sorunlar›n yafland›€›n› bil-
diklerini çözüm arad›klar›n› belirterek, buraya
vatandafllar›m›za ve ülkemizi ziyarete gelenlere
hizmet vermek için geldikleri söyledi. Çak›r;
“Sorunlar›n çözümü noktas›nda tüm önerilere
aç›€›z” dedi. 

Gümrük Müdürü Sinan Onar, Cilvegözü’nde
beklemeleri önlemek amac›yla bir tak›m tedbirler
ald›klar›n› söyleyerek; “‹çerideki araçlar›n ifl-
lemleri bitmeyince d›flar›dan araç alam›yoruz.
Saha içinde bu tür TIR’lar›n evraklar›n› tamam-
layana kadar geçecek sürede baflka TIR’lar›n ge-
çifline engel olunmamas› için ayr›ca bir TIR
park› yap›lmas› gerekmektedir” dedi. 

MUHARREM ÇAKIR SİNAN ONAR

CİLVEGÖZÜ

Kuyruk çilesine
TAVLA MOLASI

Cilvegözü S›n›r Kap›s›nda kuyruk çilesi
bitmek bilmiyor. S›n›rdaki y›€›lmalara, Su-
riye ve Türkiye taraf›ndaki aksakl›klar
sebep olarak gösterilirken; TIR floförleri de,

24 saati geçen bekleme süresini, tavla oynayarak
ve çay sohbetleriyle geçiyor.

13 y›ll›k TIR floförü Ömer Faruk Özköylü,
s›n›r kap›s›ndaki beklemenin, kendileri için hem
maddi hem de manevi s›k›nt›lar yaratt›€›n› söyledi.
Gümrük kap›s›ndaki s›k›nt›lar›n sebeplerinin en
temel nedenini, Suriye taraf›n›n çal›flmalar›n› 24
saate ç›karmamas›na ba€layan Özköylü;  “Gün-
lerdir burada bekleyen arkadafllar›m›z var. Hepi-
mizin araçlar›nda yemeklik ya€ var, yükümüz
g›da maddesi, burada bekledi€imiz her dakika
bizlerin yan› s›ra yüklerimizi de zor duruma so-
kuyor. Buradaki araç s›k›fl›kl›€› kazalara da sebe-
biyet veriyor, bu durum dünyan›n hiçbir yerinde
yok. Bu s›k›nt›n›n iki ülke yetkilileri birlikte
çözmedi€i sürece bu s›k›nt›lar devam eder” dedi.

SARP SINIR KAPISI’NDA 

‹skenderun Liman›n 
özellefltirilmesi 
nakliyeciyi umutland›rd›   
Hasan YETMEZ HATAY

Uluslararas› Nakliyeciler Derneği Üyesi
Mehmet Haz›rlar,‹skenderun Liman›’n›n
özellefltirileceğini ve özellikle nakliye sek-
törünün hareketleneceğini söyledi. Hatay
ve çevre illerdeki nakliyecilerin y›llard›r
gözü ve kulağ›n›n ‹skenderun Liman›nda
olduğunu söyleyen Haz›rlar, "Liman›n
özellefltirilmesi ile yeniden umutland›k.
Nakliye sektörünün yan› s›ra ‹skenderun'a
birçok hizmet sektörü gelecek. Limana
yeni yat›r›mlar yap›lacak ve konteyn›r
terminali kurulacak. Bu da Ürdün'ün Akabe
ve Suriye'nin Lâskîye liman›na gelen ge-
milerin ‹skenderun liman›na gelmesi an-
lam›na geliyor. Nedeni ise ‹skenderun Li-
man›'n›n orta doğuya en yak›n liman ol-
mas›d›r." dedi. 

UND Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Gül, Yusuf Günsald›, Hamit fianverdi, Behçet Narin, Ahmet K›l›ç
ve UND Ortado€u Çal›flma Grubu Baflkan› Süleyman Üstün’ün yer ald›€› UND heyeti Cilvegözü S›n›r
Kap›s›’nda Gümrük Müdürü Sinan Onar ve Muhafaza Müdürü Muharrem Çak›r ile görüfltü. 
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‹veco’nun önceki CEO’su Paolo Monferino’nun Piye-
monte bölgesi Sa€l›k Direktörü göreveni üstlenerek Fiat
Grubundan ayr›lmas› ile boflalan CEO pozisyonuna Alf-
redo Altavilla atand›. Fiat Grubu CEO’su Sergio Marc-
hionne öncelikle görevini devreden Paolo Monferino’ya
teflekkür etti. Marchionne; "Kendisi üstlendi€i tüm gö-
revleri büyük bir gayret, do€ruluk, dirayet içinde yerine
getirerek her zaman farkl› bir konumda olmufltur. Bu

nitelikleri  Iveco’nun kamyon ve ticari araç pazar›nda
en yüksek rekabetçi seviyeye ulaflmas›nda önemli rol
oynam›flt›r. Iveco’dan ayr›lmas› bende hayal k›r›kl›€›
yaratmakla birlikte kamu sa€l›€› sisteminin Monferi-
no’nun güçlü insan› özelliklerine ilaveten tecrübelerin-
den, planlama ve yönetme kabiliyetinden istifade ede-
cek olmas›ndan mutluluk duyuyorum. Paolo’yu yeni
görevi için tebrik ediyorum.” diye konufltu.

GÜNCEL

TASIMACILAR

C M Y K TASIMACILAR 5 

‹lk olarak Sanayi
ve Ticaret Bakan›
Nihat Ergün tara-
f›ndan test edilen

Fiat Doblo’nun
elektrikli versiyo-
nu olan Fiat Dob-

lo EV’nin dünya
lansman›, 2010
‹stanbul Autos-
how Fuar›’nda 

yap›ld›.

IVECO’NUN 
YENİ CEO’U 

ALFREDO 
ALTAVİLLA 5

ELEKTRiKLi FiAT DOBLO DüNYAYA
iSTANBUL’DAN TANITILDI 
Tofafl  mühendisleri taraf›ndan 2 ayda geliytirilen
Elektrikli Fiat Doblo dünyaya ‹stanbul’dan  “Merhaba”
dedi. F‹AT Doblo EV, Koç Holding CEO’su Turgay
Durak, Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkan› Cenk
Çimen, Tofafl CEO’su Ali Pand›r ve Fiat Marka Di-
rektörü Okan Bafl’›n kat›l›m›yla 2010 ‹stanbul Au-
toshow Fuar›’nda Fiat stand›n›n “Gelecek” konseptli
özel bölümünde otomobil severlerin ilgisine sunuldu. 

Fiat Doblo EV; “Ar-Ge çal›flmas› Türkiye’de yap›lan
ilk elektrikli araç” unvan›na da sahip oldu.

1 SAATTE ŞARJ EDİLEBİLİYOR 
Fiat Doblo EV, toplam 300 bin kilometrelik menzile

sahip olacak biçimde ve 10 y›l ömre sahip bataryayla
donat›ld›. Tofafl taraf›ndan gelifltirilen Fiat Doblo EV,
h›zlanma durumuna göre 106 HP ile 140 HP aras›nda
güç üreten elektrikli motor yap›s›na sahip olmas›yla
dikkat çekiyor. 0-100 km/s h›zlanmas›n› 9.6 saniyede
tamamlayan ve elektronik olarak s›n›rland›r›ld›€› için
110 km/s h›za eriflebilen Fiat Doblo EV, 0-50 km/s h›z-
lanmas›n› ise 3.8 saniyede tamamlayabiliyor. 150 kilo-
metrelik  menzile sahip Fiat Doblo EV’nin lityum ion
bataryas›, h›zl› flarj ile 1 saatte, ev tipi elektrik kaynak-
lar›yla ise 7 saatte yeniden flarj olabiliyor.

Fiat Doblo EV’nin dijital gösterge panelinde ise batar-
yan›n flarj durumunu gösteren ayr› bir bölüm yer al›yor.
Motora komutlar› ileten elektronik bir üniteye sahip
olan Bursal› Fiat Doblo EV’nin en etkileyici yönlerinden
birini ise gaz pedal›na bas›ld›€› anda 317 Nm’lik torkun
etkisiyle müthifl bir ivmelenmeyle sessizce h›zlanmas›
oluflturuyor. Kokpitte geleneksel flanz›man ve vites
kontrol unsurlar› yerine 4 adet buton yer al›yor. Tek
dokunuflla hareket eden araç, ayn› flekilde geri gidiyor
veya park konumuna geçiyor.

YENİ FORD TRANSİT

Yeni Ford Transit üretimi nedeniyle otomotiv
sektörüne yapaca€› 630 milyon dolarl›k dev
yat›r›m›n finansman› için Avrupa ‹mar ve
Kalk›nma Bankas› (EBRD) liderli€indeki sen-

dikasyona kat›lan National Bank of Greece, Societe
Generale, HSBC ve State Bank of India ile 150
milyon Euro’luk kredi anlaflmas› imzalad›. 150
milyon Euro, EBRD’nin bugüne kadar Türkiye’de
bir sanayi kurulufluna verdi€i en yüksek kredi oldu.

GERİ ÖDEME 5 YIL İÇİNDE 
150 milyon Euro’luk kredinin 60 milyon Euro’luk

k›sm› EBRD, 90 milyon Euro’su ise sendikasyona
kat›lan bankalar taraf›ndan karfl›lanacak. Ford
Otosan, krediyi 5 y›lda geri ödeyecek.

Ford Otosan’›n EBRD ile çal›flmas›n›n stratejik
bir seçim oldu€unu vurgulayan Ford Otosan Genel
Müdürü Nuri Otay; “‹lk uluslararas› sendikasyon
kredimizi EBRD’den alm›fl olmaktan mutluyuz”
diyerek sözlerini flöyle sürdürdü: “EBRD yerel ku-
rulufllar›n yat›r›mlar›n› destekleyerek ekonomik
istikrar› korumay› amaçlayan bir kurum. Ford
Otosan da Türkiye ekonomisi için tarihi bir ad›ma
önderlik ederek sektörde bugüne kadar yap›lan en
büyük yat›r›mlardan birini hayata geçiriyor. Yeni
Transit üretimi için Kocaeli fabrikas›na yapaca€›m›z
bu dev yat›r›mla üretim kapasitesini ve istihdam›
önümüzdeki y›llar için güvence alt›na alm›fl olduk.
EBRD de, bu projenin Türk otomotiv yan sanayisini
gelifltirece€ini gördü€ü için ortak amaç do€rultu-
sunda bir sendikasyon oluflturdu ve 150 milyon
Euro’luk kredi anlaflmas›n› imzalad›k.”

EBRD’den 150 
milyon Euro kredi

Nuri Otay, Türkiye’de bir sanayi kuruluşuna ve-
rilen en yüksek kredinin çekini teslim ald›.

Ford Otosan Avrupa ‹mar ve Kalk›n-
ma Bankas›’n›n (EBRD) Türk sanayi
flirketine verdi€i en yüksek krediyi

ald›.  Ford Otosan Yeni Transit üreti-
mi için yapaca€› 630 milyon dolarl›k

dev yat›r›m için, EBRD ile 150 milyon
Euro’luk kredi anlaflmas› imzalad›.

Euro 6 standarlar›na
UYUMLU MOTORLAR 

Dizel motorlarla ilgili verimli iflbir-
liklerinin onuncu y›ldönümünü kut-
layan FORD ve PSA Grubu, EURO 6
standard›yla uyumlu dizel motorlar

gelifltirdiklerini aç›klad›. On y›lda
16,5 milyon dizel motor üreten ve bugün
üç milyon adet y›ll›k üretim kapasitesine
sahip olan taraflar aralar›ndaki iflbirliğini
güçlendiriyorlar. Euro 6 standard› ile
uyumlu yeni bir motor neslinin geliflti-
rilmesi ve üretimiyle ilgili olan Gemini
projesinin bu alt›nc› aflamas›, iki ifl or-
tağ›n›n CO2 sal›mlar›n› azaltma hedef-
lerini gerçeklefltirmenin anahtar› olan
Dizel motorlar›n performanslar›n› artt›-
rarak, sürekli flekilde teknolojinin zirve-
sinde kalma isteklerini ortaya koyuyor. 

4-6 KASIM LOGiTRANS FUARI
11.HOL 128 NO’LU STANDTAYIZ

Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkan› Cenk Çimen,
Tofafl CEO’su Ali Pand›r ve Fiat Marka Direktörü Okan Bafl; Elektrikli Doblo’nun dünya lans-
man›n› ‹stanbul Autoshow’da yapt›. 

ALFREDO ALTAVİLLA 
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DAF, 2008 y›l› içinde yat›r›m karar›
ald›€› Türkiye’nin de en güçlü adaylar
aras›nda yer ald›€› yat›r›m› erteledi€ini
aç›klad›. DAF  Sat›fl ve Pazarlamadan

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ron Bonsen,
2008 y›l›nda Türkiye’nin de aday oldu€u
yeni fabrika yat›r›m› planlar›n›n oldu€unu
belirterek, ekonomik krizin ç›kmas›yla bir-
likte yat›r›m karar›n› ertelediklerini söyledi. 

ROTA GÜNEY AMERİKA 
Bonsen; “Türkiye’nin de aday oldu€u yat›r›m

seçeneklerini düflünüyorduk. Ancak muha-
fazakar bir büyüme gerçeklefltiriyoruz. Kumar
oynamayan bir flirketiz. Yat›r›m karar›n› er-
teledik” dedi. Avrupa’da krizle birlikte 2014
y›l›na kadar düflük bir büyüme beklediklerini
kaydeden Bonsen; “Güney Amerika’da ise
büyük bir büyüme potansiyeli var. Brezilya’da
DAF fabrikas› kurmaya karar verdik. 2 y›l
içinde fabrika hayata geçecek” diye konufltu. 

DAF’›n 2008’de 53 bin çekici üretirken bu
say›n›n 2009’da 16 bine düfltü€ünü belirten
Bonsen, DAF’›n 2000 y›l›nda sondan ikinci
s›radayken, 2010’da liderli€e yükseldi€ini
hat›rlatt›. Pazar liderli€ine yükselmek için
çok çal›flt›klar›n› söyleyen Bonsen, Avrupa
Otomotiv Sanayicileri Derne€i’nin (ACEA)
verilerine göre 2010’nun ilk yar›s›nda 15
ton üzeri a€›r ticari araç pazar›nda yüzde
21,3’lük rekor bir pazar pay›na ulaflarak lider

olduklar›n› vurgulad›.

TÜRKİYE’DE  YÜZDE 10 PAZAR PAYI
Türkiye’nin DAF için kilit pazarlardan

biri oldu€unu belirten Bonsen; “Yurt içi ta-
fl›mac›l›kta önemli bir ülke olan Türkiye’de
pazar pay›m›z› TIRSAN ile orta vadede
yüzde 10’na ç›karmay› hedefliyoruz. Türki-
ye’de TIRSAN gibi çok iyi bir partnerle yola

devam ediyoruz.”dedi. 

“DAF DAHA FAZLA ARAÇ VERSİN SATALIM”
TIRSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin

Nuho€lu ise DAF’›n daha fazla kota ay›r-
mas›n› istedi. Nuho€lu;“Daha fazla araç ver-
sinler ki bizde satal›m. Bu y›l bin 500 araç
verselerdi satard›k. Türkiye’de 2010’da talep
çok fazla” dedi.       
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‹TO’nun düzenledi€i “ Geleneksel Vergi Ödülleri Yar›flmas›”nda  Alt›n  Madalya kazanan Mars Logis-
tics, de Ulaflt›rma Vergi Dairesi’ne ba€l› kurumlar aras›nda ilk 5’de yer al›rken;  tek lojistik firmas›
oldu. Daha önce ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n düzenledi€i “Geleneksel Vergi Ödülleri Yar›flmas›”nda
Alt›n Madalya kazanan Mars Logistics, bu kez de
Ulaflt›rma Vergi Dairesi’ne ba€l› kurumlar aras›n-
da ilk 5’de ve tek lojistik firmas› olarak yer al›r-
ken, ‹stanbul’daki tüm vergi dairelerine ba€l› ku-
rumlar aras›nda da ilk 100’e girdi.

MARS LOGISTICS 
VERGİ ÖDEMEDE 

İLK 100’DE 

GÜNCEL

ADR’de son 2 ay

M‹NE 
KAYA
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2010 Dünya Gümrük Forumu’na kat›lan Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birli€i (TOBB) Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Halim Mete, dünya

çap›nda gümrüklerde beklemenin y›ll›k maliyeti-
nin 450 milyon dolara ulaflt›€›n› söyledi. 

BEKLEME DE OLMASA…
GÜMRÜKLERDE BEKLEMENiN YILLIK MALiYETi 450 MiLYON DOLAR 

TOBB Baflkan Yard›mc›s› Halim
Mete, gümrüklerde bekleme-
nin maliyetini aç›klad›. Dünya
çap›nda gümrüklerde bekle-

menin maliyetinin 450 milyon dolara
ulaflt›€›n› belirtti. S›n›rlarda 1 saat bek-
lemenin maliyetinin 50 dolar oldu€una
dikkati çeken Mete; ''Dünya çap›nda
gümrüklerde beklemenin y›ll›k maliyeti
450 milyon dolara ulaflmaktad›r'' dedi. 

MEVZUAT KOLAYLAŞMALI 
Mete, bölgesel entegrasyonun sa€-

lanmas› için ticaretin kolaylaflt›r›lmas›,
uluslararas› sözleflmeler ve iflbirli€i

anlaflmalar›yla ifllemlerin basitleflti-
rilmesi ve mevzuat›n uyumlaflt›r›l-
mas›na yönelik ad›mlar at›lmas› ge-
rekti€ini söyledi.

11 EYLÜL ETKİSİ 
Ticaretin kolaylaflt›r›lmas›n›n bera-

berinde güvenli€in sa€lanmas›, çevre-
nin korunmas›, toplum sa€l›€›n›n ve
güvenli€inin ön planda tutulmas›n›
da gündeme getirdi€inin alt›n› çizen
Mete, özellikle 11 Eylül'de bafllayan
güvenlik öncelikli yaklafl›m›n dünyada
ticaretin h›z›nda yavafllamaya neden
oldu€unu ifade etti. 

A DR Konvansiyonuna Türkiye Mart
2010 tarihi itibar›yla taraf olma sü-
recini tamamlad› ve  01.01. 2011
tarihinden itibaren de Tehlikeli Madde

Taş›mac›l›ğ› ile ilgili Yönetmelik yürürlüğe gi-
recek. Ancak bu aşamada sertifikay› verecek
olan kurum henüz belirlenmedi. Bizim biraz
daha h›zl› olmam›z gerektiği bir gerçek. Bir
tak›m belirsizliklerin h›zla ortadan kald›r›lmas›
gerekiyor. Uluslararas› taş›ma yapan araçlar
bir tarafa ancak yurtiçindeki ADR’li araçlarda
ve ilgili mevzuat, sertifikasyon sürecinde ciddi
eksiklikler var. Bunlar›n hemen tamamlanmas›
laz›m. Şu an Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’n›n hem
Sanayi hem Çevre Bakanl›ğ›’yla hem de Türk
Standartlar Enstitüsü ile yapt›ğ› çal›şmalar
var. Bu çal›şmalar ile sertifika onay› verecek
bağ›ms›z kuruluşu belirlenecektir. Çal›şmalar›n
yetişmemesi ve onay kuruluşunun belirlen-
memesi durumunda da ek süre verilmesi
kuvvetle muhtemel.

Diğer taraftan ADR eğitimleri başlad›. Ancak
Eğitimler istenilen yoğunlukta değil. Çünkü
eski dönemde eğitimin hemen arkas›ndan
s›nav yap›l›yordu.  Sürücü 2.5 günlük eğitimin
ard›ndan s›navda başar›l› olduğu takdirde
çok k›sa sürede ehliyetini al›p işine başl›yordu.
Taş›mac› da s›k›nt› yaşam›yordu, sürücü de.
Zira ADR ehliyetli sürücü bulman›z o kadar
da kolay değil. Ama şimdi s›nav›n Aral›k ay›n-
dan önce yap›lma ihtimali yok. Biz bunu
daha öncede söyledik şimdi de söylüyoruz.
S›nav›n mutlaka öne çekilmesi gerekir. Eğitimle
s›nav aras›nda çok fazla süre var. Diğer ta-
raftan varsayal›m sürücümüz bu s›nav› ka-
zanamad›. Bu durumda sürücü 3 ayda bir
yap›lacak s›nav› m› bekleyecek? Bu 6 ayl›k
bir kay›p demektir. Bu da elinde ADR ehliyetli
sürücüsü olmayan nakliyecinin taş›ma yapa-
mamas› anlam›na gelir. 

Konu gündeme geldiğinden bu yana ayn›
şeyi savunuyoruz ve savunmaya da devam
edeceğiz. Baş›nda beri savunduğumuz bir
şey var. Biz bunu yapamad›ğ›m›z sürece işler
yabanc›ya kay›yor işler. Yabanc› taş›mac› pa-
y›m›z› elimizden al›yor.

Firmalar doğal olarak sürücüsünü 3 ay ön-
cesinden eğitime göndermiyor. Çünkü eğitimin
sonras›nda s›nava giremeyecek. S›nava gi-
remediği gibi ehliyeti de olamayacak. Ehliyeti
olmad›ğ› için zaten taş›may› gerçekleştire-
meyecek ya da olabildiğince az gerçekleşti-
recek. BURADA SÜREC‹N ‹ŞLEMES‹ ‘SÜRÜCÜ
KAYBED‹YOR’, ‘F‹RMA KAYBED‹YOR’. ‘F‹RMA
KAYBED‹NCE TÜRK‹YEN‹N PAZAR PAYI YA-
BANCIYA G‹D‹YOR’. 

S›nav organizasyonu, eğitimi bir süreç. Bir
kadro da gerekiyor. Ama mutlaka bir orta yol
bulunmas› gerekiyor.  Öte yandan konunun
taraflar›ndan biri olarak Uluslararas› Nakli-
yeciler Derneği olarak sorumluluk alabiliriz.  

Sonuç olarak 3 ayda bir değil de 15 günde
bir,  ayda bir  bu s›navlar›n yap›lmas› laz›m
diyoruz.  Şu dönem taş›mac›l›ğ›n artt›ğ› dönem.
ADR ehliyetli sürücümüz olmazsa s›k›nt› ya-
şar›z. Nitekim gelen istatistiklere bakt›ğ›m›z
zaman gerçekten de yabanc› araçlar›n ithalat
taş›mac›l›ğ›nda paylar›n›n yükselmeye baş-
lad›ğ›n› görüyoruz. 

TAYSAD Baflkan›
Kaya AR-GE’Y‹ 
‹fiARET ETT‹

AR-GE İLE KÜRESELE

TAYSAD Baflkan› Celal Kaya, “Ar-Ge ile
Küresele” slogan›yla çal›flmalar›n› yürüt-
tüklerini belirterek, bu alanda bundan

böyle rekabet öncesi iflbirli€inin gereklili€inin
alt›n› çizdi. Kaya, “Bugün ülke fark› gözetmek-
sizin aran›lan niteliklerin bafl›nda art›k Ar-Ge
yapan, Ar-Ge vizyonu ve alt yap›s› olan firmalar
tercih edilmektedir. Tasar›m kabiliyeti olmayan
firmalara aç›kça, tedarik zinciri içinde yer almas›,
yani do€rudan de€il dolayl› parça verilmesi öne-
rilmektedir” diye konufltu. 

Otomotiv endüstrisinde yeni bir s›çray›fl nok-
tas› arayan Tafl›t Araçlar› Yan Sanayicileri
Derne€i (TAYSAD), üyelerini Ar-Ge’ye yönel-
tebilmek için faaliyetlerini art›rd›. Ar-Ge’de kü-
reselli€i yakalamak gerekti€ini belirten Kaya
Ar-Ge alt yap›s› olan firmalar›n tercih edildi€ini
özelikle vurgulad›. TAYSAD Baflkan› Celal Kaya
“Ar-Ge ile Küresele” slogan›yla yürüttükleri
çal›flmalar›nda bu alandaki f›rsatlar›n de€erlen-
dirilmesini istedi. Kaya Ar-Ge ile ilgili, “Firma-
lar›m›z›n rekabet öncesi iflbirli€i yapmalar› ge-
rekiyor. Söylemesi ‘kolay’ dedi€inizi biliyorum,
ama bu da bir kültür ve bu kültürü de olufltur-
mal›y›z. Rekabet hep devam edecek, eminim
ortak fayda sa€layaca€›m›z çok konular bulaca€›z”
diye konufltu. 

TÜRKİYE AVANTAJINI YİTİRİYOR
Üretimde iflçilik, enerji, yat›r›m, kur-finansman

gibi s›k›nt›lar›n rekabetçi olmalar›n› engelledi€ini
hat›rlatan Kaya; “Art›k yeni bir s›çray›fl noktas›
yaratmal›y›z. Bugün Türk otomotiv sanayi ve
tedarikçileri çok önemli bir konuma gelmifltir.
Ancak biz bu ilerlemeyi sa€larken rakip ülkeler
de bofl durmam›flt›r. Türkiye maalesef pek çok
aç›dan bak›ld›€›nda özellikle rekabetçilik ve ya-
t›r›m çekicili€i konusundaki avantaj›n› yitirmeye
bafllam›flt›r. Çelik d›fl›nda hammadde konusundaki
d›fla ba€›ml›l›€›m›z devam etmektedir. Üzülerek
söylüyorum ki ülkemizden alabildi€imiz tek
hammadde çeflidi olan çeli€i de zaman zaman
dünya rekabetinin üzerinde fiyatlara sat›n almak
zorunda kal›yoruz” fleklinde konufltu.

Volkswagen IZB Fuar›, MAN Almanya, Ford,
PSA, Lotus ile Rusya ve Tataristan ziyaretleri
gerçeklefltireceklerini belirten Kaya, 2011 y›l›nda
da Güney Afrika ile Brezilya’daki fuarlara milli
kat›l›m düzeyinde kat›lacaklar›n› ve yeni pazarlar
için f›rsatlar arayacaklar›n› söyledi.

CELAL KAYA

DAF’IN YATIRIM ROTASI
BREZiLYA’YA DÖNDÜ
DAF Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ron

Bonsen, Türkiye’nin de aday olduğu yeni fabrika yat›r›m› planlar›n›n 
olduğunu belirterek, krizle beraber yat›r›m› ertelediklerini söyledi. 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›-
o€lu, AB müzakere sürecinde, Güm-
rük Birli€i üyesi olan Türkiye ile
‘Gümrük Birli€i Fasl›’n›n halen

aç›lmamas›n› elefltirdi. Hisarc›kl›o€lu;
vize, tafl›ma kotalar› ve serbest ticaret
anlaflmalar›ndaki s›k›nt›lara dikkat çekti.
Türkiye Odalar ve Borsalar TOBB Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o€lu TOBB ve ‹ktisadi
Kalk›nma Vakf›’n›n (‹KV) ortaklafla dü-
zenledi€i “Avrupa Birli€i Ulaflt›rma Po-
litikas›, Gümrük Birli€i (GB) ve Tafl›ma
Kotalar› Toplant›s›”nda konufltu. Ko-
nuflmas›nda, ulaflt›rma sektörünün eko-
nomideki pay›n›n yüzde 13, istihdama
katk›s›n›n da yüzde 5 oldu€unu belirten
Hisarc›kl›o€lu sektörün bu nedenle çok
önemli bir sektör oldu€unu kaydetti. 

HAKSIZLIğIN BÖYLESİ 
Müzakere sürecinde gümrük birli€i

fasl›n›n halen aç›lmad›€›n› belirten
Hisarc›kl›o€lu, gümrük birli€i içinde
olan Türkiye'nin bu fasl›n aç›lma-
mas›n› anlamas›n›n mümkün olma-
d›€›n› kaydetti. Hisarc›kl›o€lu, Güm-
rük Birli€i Anlaflmas› çerçevesinde,
ticaretin yani mal hareketlerinin her
iki tarafta da serbestli€ini içerdi€ini
hat›rlatarak, ''Mal hareketleri ser-
bestken bu mal› alacak ve satacak
insanlar maalesef serbest de€il. Mal
almaya, satmaya giderken vize engeli
var, rakiplerinin böyle bir engeli yok.
Burada müthifl bir haks›zl›k var''
diye konufltu. 

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›oğlu: Mal hareketi 
serbest, MALI SATACAK ‹NSANLAR DE⁄‹L!
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TOTAL VE ELF 
YENİ MOTOR 

YAğINI TANITTI

Total ve Elf’in yeni ürün grubu “Motor Ya€›
Teknolojisinin Gelece€ini Keflfedin” slogan›yla yo-
la ç›kt›.Total Quartz Energy ürünlerinin öncelikle
tan›t›ld›€› ve Total-Elf markal› ürünlerin yer ald›€›,
motor ya€lar›ndaki teknolojik geliflmeleri ön plana
ç›karan yeni ürün profili, lansman›n ilk etab› olan
Antalya’dan sonra Edirne’de devam etti. Sir e€it-
men ve bir süpervizörden oluflan ekip özel olarak

Total Quartz görselleri ile donat›lm›fl Hummer
marka jip ile Edirne’den bafllayarak yedi bölgede
toplam 39 ilde, 60’a yak›n sanayi bölgesinde,
1200’ün üzerinde sat›fl noktas› ziyareti ile 5 bin
200 kifliye tüm Türkiye’de yeni ürünün  tan›t›m›
yap›ld›. Hummer’a göre özel tasarlanm›fl LCD ek-
randa teknolojik ürünlerin sunumunun yan› s›ra
izleyenlere özel hediyeler de sunuldu.

GÜNCEL
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Vize Sorunu

Nazmi
ÖZCAN  

Y urtd›ş›nda bir tatil yapmaya kalksan›z
ve/veya bir dostunuzu ziyarete gitmeye
kalksan›z, karş›n›za  vize engeli ç›kmakta.
Vize almak için  bir dosya dolusu evrak

haz›rlamak gerekiyor.
Belirli Konsolosluklar randevu sistemi ile çal›ş›yor,

O randevular› al›p   yüz yüze görüşmeye,
mülakata   gitmeniz gerekiyor ve üzerine birde
vize ücreti ödemeniz gerekiyor, harcad›ğ›n›z zaman
da çabas›, Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar›na
vize uygulamalar› ne zaman başlad›? Neden baş-
lad›?  Sorular›na yan›t bulabilmek için bir araşt›rma
yapt›m. (Kendi dokümanlar›mdan tarihleri not et-
tim)

1980, 12 Eylül darbesinden önce, T.C.vatandaş›
olarak Tüm Bat› Avrupa’y› elinizi, kolunuzu sallaya
sallaya gezme hakk›n›z mevcuttu. Hudutlarda
kontroller yap›lmakta ve genelde, çok şüphe çek-
mez iseniz, lisan yok, nerede, hangi otelde veya
dostta kalacağ›n›z belli değil, k›l›k k›yafet uygun
değil, belli ki  kesin çal›şmaya, O ülkede kalmaya
gelmişsiniz, bu durumda sizi s›n›r d›ş› ederler,
geri gönderirlerdi. Girişinize izin verilirdi.

12 Eylül 1980 darbesinin hemen akabinde, Al-
manya, Fransa, Belçika, Hollanda vize uygulama-
s›na başlad›, zira göç/iltica çok h›zlanm›şd›. ‹lk
verilen vizeler 3’er ayl›k olarak verilmeye başland›.
(Yazar›n notu: Kas›m/1980’de  Almanya, Fransa
ve Belçika vizesi ald›m 3 er ayl›k), Bu ülkeleri
‹talya, Avusturya takip etti ve bu durum Schengen
anlaşmas›n›n yürürlüğe girmesine dek, 1995 se-
nesine kadar devam etti. 1995 senesinde Schen-
gen anlaşmas›na imza atm›ş ülkelerin herhangi
birinin konsolosluğundan Schengen vizesi alman›z
yeterli oldu. ‹ngiltere’nin, kendine Has bir hudut
kontrolü mevcuttu, vize talep edilmediği dönemde,
hudut kontrolünde, memur tüm yetkiye haiz, sizin
çal›şma-oturma izni için O ülkeye geldiğinize inan-
m›ş ise, ayn› uçak ile sizi geri gönderirlerdi. ‹leriki
y›llarda, ‹ngiltere’de vize uygulamas›n› başlatt›.
Şimdi düşünün, 1 sürücüyü ‹ngiltere’ye göndere-
ceksiniz, O sürücünün Avusturya-Almanya-Belçika
ve ‹ngiltere vizelerinin olmas› laz›m, maalesef o
günlerde nakliye sektörü diğer zorluklar›n yan›nda
birde bu problemler ile uğraşmak zorunda kald›.

Askeri darbenin, ülkeye, ülkenin insanlar›na,
ülkenin ticaretine yapm›ş olduğu darbeleri atlatmak
çok uzun zaman ald›.

Bugünkü durum…
Dünyadaki 195 ülkeden, 55 ülke T.C. vatanda-

ş›ndan vize talep etmemektedir.
Tekrar, 1980 öncesi, sayg›n, konsolosluklar›n

önünde sabahlamayan, 1 dosya dolusu evrak
haz›rlamak zorunda kalmayan, T.C. vatandaş›
kimliğine kavuşacağ›m›z günleri, ben şahsen dört
gözle bekliyorum.

Elif ÖZYILMAZ HATAY

O tokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar
Sat›fl Müdürü Murat Tokatl›
2 y›ld›r TÜB‹TAK ve  üni-
versiteler ile iflbirli€i içinde

yürüttükleri çal›flman›n sonuna geldiklerini
ve pazardaki rakiplerinin ünlerine göre
daha da hafif  olan yeni tenteli treylerin
2011 y›l›nda pazara sürülece€ini söyledi.
Tokatl›, yeni treylerin Otokar’›n pazar pa-
y›n›n daha az oldu€u ve genelde Avrupa
tafl›mas› yapt›klar› için daha hafif araç

kullanan Bat› bölgesindeki tafl›mac›lara
yönelik üretilece€ini söyledi.  

“BATI’YA YÖNELİYORUZ”
Tokatl›, Otokar’›n ürünlerinin ciddi fle-

kilde talep edildi€i bölgenin Türkiye’nin
do€usu oldu€unun alt›n› çizerek sözlerine
flöyle devam etti:  “Otokar olarak pazarda
hakimiyetimizin oldu€u bölge Türkiye’nin
do€usu.  Bunun sebebi de treylerlerimizin
her yol flart›na dayan›kl› olmas›. Do€u
bölgesinde tafl›mac›l›k yapan firmalar Rus-
ya-Türki Cumhuriyetleri, Ortado€u tafl›-

mas› yap›yor. Bu nedenle uzun ömürlü,
dayan›kl› ve a€›r araç tercih ediyor ve ter-
cihleri Otokar oluyor. fiimdi göreceli olarak
geri kald›€›m›z Bat› Bölgesi’ne yöneliyo-
ruz.” 

Anadolu Isuzu’nun Ko-
caeli Bayii Karatafl Oto-
motiv’in sat›fl sonras›
servis k›sm› da hizme-

te girdi.  Isuzu Genel Mü-
dürü Ömer Lütfü Ablay,
Karatafl’›n Anadolu Isu-
zu’nun Fabrikas›na en ya-
k›n bayii ve servis olmas›
nedeniyle büyük önem ta-
fl›d›€›na dikkat çekti. 

Anadolu Isuzu’nun Ko-
caeli bayii Karatafl Otomo-
tiv bundan böyle servis hiz-
meti de verecek. Hizmet
a€›n› geniflleten Karatafl
Otomotiv’in servis k›sm›
düzenlenen törenle hizmete
girdi. Servisin aç›l›fl›na Isu-
zu Genel Müdürü Ömer
Lütfü Ablay, Sat›fl ve Pa-
zarlama Direktörü Fatih
Tamay, Pazarlama Müdürü
Efe Yaz›c›, Gebze Ticaret
Odas› Baflkan› Nail Çiler,
Karatafl Otomotiv Yönetim
Kurulu Baflkan› Ahmet Ka-
ratafl ile çok say›da davetli
kat›ld›. 

Aç›l›fl töreninde konuflan
Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Ömer Lütfü Ablay,
Karatafl Otomotiv’in Isuzu
Fabrikas›’na çok yak›n ol-
du€una dikkat çekerek; “Bu

nedenle bu servisin hizmete
girmifl olmas› büyük önem
tafl›yor” dedi. Ablay,  Ka-
ratafl ile yap›lan ortakl›ktan
son derece mutlu oldukla-
r›n› da belirtti.

Aç›l›flta bir konuflma ya-
pan Gebze Ticaret Odas›
Baflkan› Nail Çiler ise oto-
motiv sektörünün 2010 y›-
l›nda y›ld›z›n›n parlad›€›n›n
alt›n› çizerek Bursa’dan
sonra Gebze’nin otomotiv
sektöründe önemli bir ye-
rinin oldu€unu belirtti. Çi-
ler; “Isuzu gibi bir marka-
n›n Karatafl Otomotiv ile
ortak ifller yapmas› bölge-
miz aç›s›ndan son derece
önemli” dedi.  

Isuzu ile çal›flmaya 2009
y›l›nda bafllad›klar›n› ha-
t›rlatan Karatafl Otomotiv
Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet Karatafl Isuzu’nun
bütün araçlar›n› satman›n
yan› s›ra, servis a€› ile sat›fl
sonras› çal›flmalar›nda da
yetkili servis hizmetleriyle
çal›flmalar›na devam ede-
ceklerini belirtti. “Isuzu bi-
zim için bir nevi okul” di-
yen Karatafl 5 bin metre-
karelik alanda hizmet ve-
receklerini söyledi.

Iveco, Daily modelinin 7 tonluk ver-
siyonunu düzenlenen Avrupa ile efl-
zamanl› olarak Türkiye’de de piyasaya
sundu.

”DEVRİM NİTELİğİNDE BİR ARAÇ” 
Yeni Daily 7’nin 1 y›ll›k bir çal›flma so-

nucunda oluflturuldu€unu dile getiren Iveco
Genel Müdürü Manera,  Daily 7 çal›flmas›na
piyasadan gelen talepler üzerine bafllad›k-
lar›n› ve arac›n Avrupa ile eflzamanl› olarak
Türkiye’de de pazara sunuldu€unu ifade
etti. Iveco’nun ticari araç gam› en genifl 2
üreticiden biri oldu€unun alt›n› çizen Ma-
nera, Daily 7 ile Daily modelinin ürün ga-
m›n›n tamamland›€›n› kaydetti. 

Daily’nin kendi segmentinde bir flampiyon
oldu€unu ve 2 milyon adetten fazla sat›ld›-
€›n› dile getiren Manera,  geçen sene lans-
masn› yap›lan Eco Daily’nin de lansman›
yap›ld›€›ndan bu yana Bat› Avrupa’da 66
bin adet sat›ld›€›n› belirtti. 

Manera toplam pazar›n 338 bin 200 adet
oldu€u Avrupa’da Iveco’nun yüzde 13 pazar
pay› oldu€unu ve 46 bin 300 adetlik bir
sat›fl gerçeklefltirdi€ini söylerken; Türkiye
pazar›nda ise büyüme rakamlar›n›n bek-
lentilerin üzerinde oldu€unu dikkat çekti.
“Iveco Türkiye’de pazar›n büyümesinden
daha h›zl› büyüyor” diye konuflan Manera
geçen senenin Kas›m ay›ndan bu yana bin
160 adet Eco Daily sat›ld›€›n› vurgulad›. 

Iveco Pazarlama ve Bayi Gelifltirmeden
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Tansu
Giz ald›. Daily’nin 2010 y›l›na evrim geçi-
rerek geldi€ini anlatan Giz, Yeni Daily
7’nin istiap haddinin 4.7 ton oldu€una
dikkat çekti. Giz, Yeni Daily 7’nin 1.5 ton
istiap haddine sahip 3 ticari arac›n yükünü
tek bafl›na tafl›yabilece€ini vurgulad›. 

YENİ FORD CARGO

Ford Otosan, güçlü dayan›kl› ve ekonomik
iflletim maliyetli Ford Cardo Yeni ‹nflaat
Serisi ile segmentdeki ürün gam›n› ta-
mamlad›. Yeni Cargo ‹nflaat Serisi’nin ta-

mam› Türk Mühendisleri taraf›ndan yap›ld›.
Ford Cargo Yeni ‹nflaat Serisi ile  pazarda

önemli bir pay elde edeceklerini belirten Ford
Otosan Genel Müdürü Nuri Otay; “Otomotiv
pazar›n›n lideri olarak, 50 y›ll›k ağ›r ticari araç
tecrübemizi yeni ürünlerimizi yarat›rken kul-
land›k” dedi. Otay, yeni inflaat serisine yap›lan
yat›r›m›n Ford Otosan tarihinde bu segment
için yap›lan en büyük yat›r›m olduğunu ve 1
milyon kilometreyi aflan zorlu testlerin maden
yataklar› ve flantiye koflullar›nda tamamland›-
ğ›n›,  kamyonlar›n müflteri ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda gelifltirildiğini söyledi.

HEDEF, PAZARIN YÜZDE 25 
Ford Otosan Kamyon ‹fl Biriminden Sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet K›nay ise
inflaat s›n›f›n›n özellikle x4 serilerindeki bü-
yüme ile 16 ton üstü kamyon pazar›n›n yüzde
30’unu oluflturduğunu vurgulayarak “Yeni
‹nflat Serisi” ile sektörden %25 pay almay›
hedeflediklerini söyledi. K›nay sözlerini; “Yeni
‹nflaat Serisi’nin beklentileri tam anlam›yla
karfl›layarak sektörün yeni gözdesi olmas›n›
bekliyoruz” diyerek sonland›rd›.

‹nflaat Serisi, sektörün
YEN‹ TERC‹H‹ 

Iveco Daliy 7, tek başına 3 ticari aracın taşıyabile-
ceği yükü tek başına taşıyacak. 

Iveco 7 Ton
ile daha çok
istiap haddi 

OTOKAR’DAN YENi HAFiF
TENTELi TREYLER

Otokar, Türkiye’nin bat› bölgesindeki tafl›mac›lara hitap edecek hafif
treylerini 2011 y›l›nda pazara sunacak. Otokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar Sa-
t›fl Müdür Murat Tokatl›, 2 y›ld›r Ar-Ge çal›flmas› devam eden treylerin

rakiplerin ürünlerine oranla daha da hafif olaca€›n› kaydetti.   

7 tonluk Yeni Daily Avrupa
ile eflzamanl› olarak Türki-
ye’de de piyasaya sunuldu.

ISUZU KARATAfi OTOMOT‹V

SATIŞ SONRASINDA DA 
İDDİASINI KORUYOR Ford’un Yeni Cargo ‹nflaat Serisi’nin tan›t›m›

Antalya’da yap›ld›.
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Forza Fuarc›l›k taraf›ndan Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›
ve Mersin Deniz Ticaret Odas› ile iflbirli€i halinde gerçek-
lefltiren 3’üncü Mersin Lojistik ve Transport Fuar› kap›la-
r›n› gelecek sene yeniden açmak üzere kapad›. 

Fuara 90’a yak›n firma kat›l›rken, fuar kat›l›mc›lar›
a€›rl›kl› olarak Mersin d›fl›ndaki lojistik firmalar› ve bu
firmalara hizmet verenler oldu. Fuar boyunca en büyük

elefltiri konusu Türkiye’nin Ortado€u’ya bölgesine aç›lma
kap›s› olan Mersin’de faaliyet gösteren Mersin’li lojistik
firmalar›n›n fuara ilgi göstermeyifli oldu. 4 gün boyunca 2
holde yer alan kat›l›mc›lar Yeniflehir Fuar Merkezi’ne ge-
lenler ile görüfltü. Ziyaretçi say›s›n›n da beklenenin alt›n-
da kald›€› fuar Mersinli nakliyecilerin de ilgi gösterece€i
günlerin özlemiyle kap›lar›n› kapad›.  

SEKTÖRDEN 
MERSİN LOJİSTİK 

VE TRANSPORT 
FUARI KAPANDI 

TASIMACILAR

Hiç Konuşmadıklarımız,
Hiç Yazmadıklarımız

Oruç 
KAYA

L ojistik ile ilgili kelam ederken veya yazarken
taş›mac›l›k, depo, envanter gibi genel ifadeleri
kullan›yoruz. Öte yandan; paketleme, amba-
lajlama, şoförler, depo çal›şanlar›, liman yöne-

timi, kargo taş›mac›l›ğ›, yaya kurye, motor kurye gibi
lojistiğin parças› olan ancak hiç değinmediğimiz baz›
konular›n olduğunu düşünüyorum (en az›ndan ben).

Lojistik, tedarik zinciri içinde hareket eden büyük veya
küçük ölçülerde her türlü somut varl›ğ›n ve bilgi gibi soyut
varl›ğ›n, her yöndeki dinamik (nakliye) ve statik (depolama)
hareketinin yönetilmesidir.

Büyük parçalar›n ve küçük parçalar›n hareketlerinin
yönetimi, farkl›d›r. Büyük parçalar (hammadde, yar› mamul
ve nihai kullan›c› öncesi toplu gönderim), B2B ve küçük
parçalar (zarf, koli, kutu) ise B2C kapsam›nda hareket görür.
Bundan dolay›; küçük parçalar, son kullan›c› (müşteri veya
tüketici) için çok daha fazla önemlidir. Böyle olunca da
küçük parçalar›n lojistiği ayr› bir önem ve itina gerektirir. ‹n-
ternetten siparişini verdiği piyasaya yeni ç›kan bilgisayar
oyunu kendisine teslim edildiği zaman çok mutlu olan son
kullan›c›, teslimat› yapan görevliye bahşiş verebilir veya en
az›ndan kocaman bir teşekkür eder.  Öte yandan; bir kamyon
mal› veya bir paleti depoya zaman›nda veya hasars›z
götürseniz bile size kimse bahşiş vermez veya kimse teşekkür
etmez. Tam tersi de olabilir. Yüklü bir telefon faturas› veya
kredi kart› hesap bilgisini getiren ve tamamen masum olan
kişiye, k›zabilirsiniz veya d›ş görünüşü uygun değil ve pis ko-
kuyorsa “hemen gitsin” diye uğraş›rs›n›z. 

1 adet 20’lik Konteynerin Çin’den Türkiye’ye gelmesi ve
bir zarf›n veya ufak bir kolinin son kullan›c›ya teslimindeki
h›z ve zaman beklentisi farkl›d›r. Sak›n yanl›ş anlaş›lmas›n.
Hem büyük hem de küçük parçalar için HIZ ve ZAMAN çok
önemlidir. Örneğin; küçük parçalar›n teslimat› için saatler
ve bazen günler geçerli olurken büyük parçalar için günler,
haftalar ve belki de aylar gerekebilir. Darac›k sokaklar›n
olduğu bir yere veya trafiğin yoğun olduğu zamanlarda zarf
veya küçük koliyi, bir kamyon dolusu yüke veya bir palete
göre daha rahat dağ›tabilirsiniz.

Banyoda unutulan nişan yüzüğünün takmas› için gönde-
rilmesi (erkekler unutur, ama kad›nlar tak›l› olmas› ister)
veya ihale için numunenin veya unutulan bir doküman›n ye-
tiştirilmesinde olduğu gibi küçük parçalar, çoğu zaman
pahada ağ›r olabilir veya çok daha fazla hayati derece
önemli olabilir. Küçük veya pahada ağ›r parçalar›n elleçlenmesi,
büyük (palet gibi) ve pahaca az olan parçalardan daha zor
olup daha fazla itina ve dikkat gerektirebilir.

10 ton kömür, bir torbaya konulabilir mi? Küçük par-
çalar›n belli bir ambalaj veya kap içerisinde olmas›
gerekir. Tek parçada en fazla yüz (100) kilogram› geç-
meyen ve genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan
küçük boyutlu koli, sand›k, paket  gibi her türlü eşya,
küçük parça olarak kabul edilebilir.

Karayolu Taş›ma Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre bu tür
eşyalar kargo olarak tan›mlan›r. Ayr›ca; kargolar› teslim alan,
depolama, istifleme, aktarma, taş›ma ve gönderilene teslim
gibi hizmetleri yerine getiren Kargo ‹şletmecisi ve tek yine
tek parçada en fazla 5 kilogram olan kargolar›, kap›dan
kap›ya dağ›t›m›n› yapan ise dağ›t›m işletmecisidir. Türkiye’deki
şirketler; ya sahip olduklar› veya kiralad›klar› araç ve çal›şanlar
ile ya da PTT veya özel şirketlerden (kargo, dağ›t›m ve motor
kurye) hizmet alarak küçük parçalar›n lojistiğini yap›labilir.

Küçük parçalar›n lojistiğine yönelik rakamlar, bunlar için
verilen hizmetlerin ve sektörün büyüklüğünü gösterebilir.

PTT, 2009’da 1.087.395.000 adet posta gönderisi
(mektup, kart, bas›l› gazete vs) için hizmet vermiştir. 

PTT, 2009’da 10.894.000 adet kargo (2008’de 2.429.000
adet) ve 713.000 adet KKTS  (2008’de 520.000 adet) gön-
derisi için hizmet vermiştir. 

Özel şirketler (kargo, dağ›t›m, motor kurye), 2008’de 890.
500. 000 adet 0 – 2 kg aras› (2005’te 554.570.000) ve
357.580.000 adet 2 kg ve üstü (2005’te 204.050.000)
için hizmet vermiştir. 

M1,M2 ve M3 Yetki Belgeli 53 firma ve P1 ve P2 Yetki
Belgeli 80 şirket vard›r. Ayr›ca; yetki belgesi bulunanlar›n d›-
ş›nda, yaklaş›k 400 adet özel sektör işletmesi olduğu tahmin
edilmektedir. 

PTT’nin 2009 y›l› posta hizmetleri geliri 929.734.149 TL
ve gideri ise 826.982.001 TL’dir. 

PTT’nin 2009 y›l› lojistik (kargo, KKTS, APG) geliri, 48.056.
467 TL ve gideri ise 96.141.046 TL’dir. 

Kurye ve kargo cirosu 600 Milyon USD (2008 y›l›);
çoğunluğu yabanc› hava kargo cirosu 250 Milyon USD
(2004 y›l›) ve Motorlu kuryenin cirosu ise 25 Milyon USD’dir
(2004 y›l›). (3)

Yetki Belgesi olmayanlar dahil özel kargo şirketlerinin
cirosu, 2 Milyar TL tahmin edilebilir (Oruç Kaya).

2008’de başlayan ekonomik krizin etkileri ile Türkiye’deki
tüketim al›şkanl›klar› da değişmiştir. Tüketiciler, daha s›k
al›şveriş ama her seferinde daha az miktarda (adet, değer)
sat›n almaktad›r. 

Türkiye’de internet kullan›m oran›, 2000 – 2010 aras›nda
% 1,650 oran›nda artm›şt›r ve ilk 5 ülke aras›ndad›r. 

Türkiye’de mektup, telefon ve e-ticaret kapsam›nda
2010’un ilk 8 ay›nda 96.283.908 adet işlem (2009’da
120.840.539,   2008’de 109.319.521) karş›l›ğ›nda
15.921.460.000 TL (2009’da 18.987.810.000 TL, 2008’de
15.725.380.000 TL) harcanm›şt›r. 

S›k al›ş veriş ama az miktarlarda sat›n al›mlar, küçük par-
çalar›n çok daha fazla hareket göreceğini göstermektedir.

‹nternet, mektup, telefon ve e-ticaretteki gelişmeler, küçük
parçalar›n daha fazla hareket göreceğini göstermektedir.

Stoklar›n› iyi yönetmek isteyen üretici veya sat›c› firmalar
da s›k ama küçük miktar sipariş vermenin aray›ş› içindedir.

Özetle; küçük parça eşyalar›n hareketinin (100 kg alt›n›
biraz komple araç olmamas› durumu olarak genişletebiliriz)
yönetimi çok önemlidir. Müşterilerinin buna yönelik lojistik
hizmet beklentisi gittikçe artmaktad›r. Bu durum; buna
yönelik lojistik hizmetler sunan (veya sunmak isteyen)
şirketler için çok farkl› f›rsatlar getirilebilir. Özellikle; PTT’nin
gelişimi ve yapt›klar› çok dikkatli takip edilmelidir. Özellikle
Kargomatik ve Birleşik Posta başta olmak üzere PTT’nin
web sayfas›nda tan›t›lan hizmetlerini incelemenizi tavsiye
ederim. PTT ve mevcut kargo veya kurye şirketleri haricinde
büyük parça lojistiğinde uzman olan firmalar›n da küçük
parçalara yönelik bu pazarda yak›n gelecekte yer almak is-
temesi hiçte uzak bir ihtimal değildir.

Elif ÖZYILMAZ ANKARA

Ankara’n›n Kazan ilçesinde kurulan
Türkiye’nin ilk ve en büyük ulus-
lararas› lojistik üssünün aç›l›fl›
Baflbakan Recep Tayyip Erdoğan

taraf›ndan yap›ld›. Üssün aç›l›fl törenine Dev-
let Bakanlar› Hayati Yaz›c›, Faruk Nafiz
Özak, ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m, Ankara Büyükflehir
Belediye Baflkan› Melih Gökçek’in yan› s›ra
Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Baflkan›
Erkan Gündüz ve çok say›da davetli kat›ld›.

52 giriflimcinin 100 milyon dolarl›k yat›r›m
ile Ankara Lojistik Üssü’nü ortaya ç›kard›ğ›n›
belirten Erdoğan; ‘’Bu milletin, bu devletin
evlatlar› giriflimcidir, yüreğini ortaya koyar’’
diye konufltu.

4 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI
Türkiye’nin dünya genelindeki stratejik

konumuna değinen Erdoğan,’’Türkiye, art›k
lafta stratejik konumda olan ülke değil. Uy-
gulamada stratejik bir konumda olduğunu
ispat ettiği kadar, lojistik önemini de iflte flu
yat›r›mlar ile ortaya koyan bir ülkedir’’ dedi.

Erdoğan sözlerine flöyle devam etti:  Yaklafl›k
400 bin metrekare alanda, 2500 TIR ve kam-
yonun ihtiyac›na cevap verecek Avrupa stan-
dartlar›ndaki bu devasa tesis, her fleyden
önce 4 bin kifliye istihdam sağlamas›ndan
ötürü de her türlü takdirin üzerindedir.  2011
y›l›nda projenin ikinci etab› da devreye al›-
nacak ve orada da yeni bir istihdam imkân›
doğacakt›r. Depolar›, antrepolar›, gümrükleme
alanlar›, otel, banka, benzin istasyonu gibi
bölümleriyle, hatta tüm araçlar›n burada ba-
k›m ve onar›mlar›yla bir gerçekten kombine
tesisin oluflmufl olmas› örnek teflkil ediyor.Bu
tesis sadece Türkiye’nin değil, doğu ile bat›
aras›nda, Asya ile Avrupa aras›nda bir tafl›-
mac›l›k merkezi unvan›na da kavuflacakt›r.”

Erdoğan; “Türkiye ekonomisi 2003-2009
aras›nda y›ll›k ortalama 4,3 oran›nda büyüme
kaydetti. Bunun yan›nda d›fl ticaret hacmi-
mizdeki art›fl da ortada. 2002 sonunda 88
milyar dolar olan d›fl ticaret hacmimiz, 2009

sonunda yaklafl›k üç kat art›flla 243 milyar
dolara ulaflt›. Bu büyümenin, ticaretteki bu
art›fl›n bir yans›mas›n› da iflte tafl›mac›l›kta
görüyoruz. Hava, deniz, demiryolu ve karayolu
tafl›mac›l›ğ›nda, trafiğin ciddi oranda artt›-
ğ›na, özellikle karayollar›nda TIR’lar›n, kam-
yonlar›n say›s›n›n ciddi oranda yükseldiğine
flahit oluyoruz. Bizim ulusal tafl›mac›l›k sek-
törümüzün yan›nda bir transit ülke olan
Türkiye, uluslararas› tafl›mac›l›kta da önemli
bir konumda bulunuyor’’dedi.

“DEV ULAŞTIRMA YATIRIMLARI”
Hükümet olarak, bu vizyonla hareket et-

tiklerini belirten Erdoğan;  ‘’Ulaflt›rma nok-
tas›nda Türkiye’ye çok büyük yat›r›mlar›
kazand›r›yoruz. 2002 sonunda göreve geldi-
ğimizde 6101 kilometre olan bölünmüfl yol
uzunluğumuz bugün 18 bin 874 kilometre
uzunluğa eriflti. Yani 79 y›lda 6 bin 101 kilo-

metre bölünmüfl yol infla edilmiflti, biz flurada
8 y›lda bunun iki kat›ndan fazla, 12 bin 773
kilometre bölünmüfl yol infla ettik. Özellikle
TIR ve kamyon floförlerimiz, bu yollar›n k›y-
metini, önemini herkesten fazla takdir ediyor,
biz de diyoruz ki, ‘flikayetiniz bize, memnu-
niyetiniz tüm tan›flt›ğ›n›z dostlara.’ Bunu
yap›n.’’diyerek yat›r›mlar›n devam edeceğini
de dile getirdi.

DEMİRYOLU BAğLANTISI DA YAPILACAK 
Erdoğan “Türkiye, art›k lafta stratejik

konumda olan ülke değil. Uygulamada
stratejik bir konumda olduğunu ispat
ettiği kadar, lojistik önemini de iflte flu
yat›r›mlar ile ortaya koyan bir ülke derken,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m özel sek-
törün hayata geçirdiği Ankara Lojistik
Üssü’nün karayolu ve demiryolu bağlan-
t›s›n›n yap›lacağ›n› belirtti.

Temeli Ocak 2009’da at›lan Ankara Lojistik Üssü’nün ilk etab›n›n 
resmi aç›l›fl› Baflbakan Recep Tayyip Erdoğan taraf›ndan yap›ld›.

BAŞBAKAN ERDOğAN AÇTI

5 BİN 100 DÖNÜM

SLOVAKYA

Geçifl belgesi art›r›ld›
Türkiye–Slovakya
Kara Ulaflt›rmas›
Karma Komisyonu
Toplant›s› Anka-

ra’da yap›ld›. Toplant›da
imzalanan protokole
göre; 2010 ve 2011 y›llar› için transit geçifl belgesi
kotas› 5.000 adet, ikili geçifl belgeleri kotas› ise
500 adet art›r›ld›.
Protokol ile ; 2010 y›l› kesin, 2011 y›l› geçici izin
belgesi kotalar›, 3.500 adet ikili tafl›malar için
izin belgesi, 20.000 adet transit, 3.000 adet üçüncü
ülke/ bofl girifl izin belgesi olarak belirlendi. 
Slovak Heyeti, toplant›da Trieste-Pendik Ro-Ro
hatt› ile gelen Slovak plakal› römork/ yar› rö-
morklar›n Slovak veya Gürcistan plakal› çekicilerle
bu limanlardan var›fl ülkesine tafl›nmas›na izin
verilmesini talep ederken; Türk heyeti, bu tür ta-
fl›man›n Türk milli mevzuat› uyar›nca sadece
Türk tafl›tlar› ile yap›labildi€ini,  Türk heyeti,
mevzuat uyar›nca Slovak plakal› çekici ile yar›
römorkun birlikte seyahat etmesi durumunda
sorun bulunmad›€›n›, ancak, yar› römorkun tek
bafl›na Ro-Ro gemisi ile gelmesi durumunda bu
tafl›maya izin verilemedi€ini belirtti. 

Faruk ÇOLAK ‹STANBUL

UND ‹cra Kurulu Baflkan› Mine
Kaya, Türkiye’nin uluslararas› tafl›-
mac›l›k sektöründe Avrupai sistemle
çal›flt›€›n›, sektörde yaflanan s›k›n-

t›lar›n ise iliflkilerde bulundu€umuz ül-
kelerin Türkiye kadar sistemli çal›flma-
mas›ndan kaynakland›€›n› söyledi.
Türkiye’deki kurumsal yap›n›n çok orga-
nize çal›flt›€›n›, sorunlar›n h›zl› ve kesin
bir flekilde çözüldü€ünü söyleyen Kaya,
geçifllerde yaflanan s›k›nt›lar için; “Ak-
sakl›klar›n temel nedeni karfl›l›kl› çal›fl-
t›€›m›z ülkelerin yönetim sistemlerinin
bizim sistemimiz kadar kurumsallafl-
m›fl olmamas›d›r. Biz onlardan daha
çevik ve h›zl›y›z” dedi.

“TÜRKİYE HEM DAHA
TEKNOLOJİK HEM DE
DAHA KURUMSAL”
Türkiye’nin yak›n iliflkide
oldu€u Türkî Cumhuri-
yetlerin kurumsallaflama-

d›€›n› söyleyen Kaya, yap›n›n aksakl›kla-
r›ndan dolay› muhatap bulmakta bile zor-
land›klar›n› vurgulad›. Kaya sözlerini flöyle
sürdürdü: “Türkiye kurumsal yap› olarak
çok ileride ama karfl› taraf sizinle ayn›
h›zda olmad›€› için zorluklarla karfl›lafl›-
yoruz. Bizim h›z›m›z ve teknolojimiz
onlara göre ileride oldu€u için bize ayak
uyduram›yorlar.”

“ÖRNEK SURİYE”
Sorunlar›n ancak birebir temasla afl›la-

bilece€ine dikkat çeken Kaya Suriye
örne€ini  verdi; “Suriye ile çok
yo€un giriflimlerde bulunuldu ve
gerek resmi kurumlar, gerek özel
kurumlar baz›nda karfl›l›kl› gö-
rüflmeler yap›ld›. fiu an Suriye

ile olan sorunlar›m›z›n büyük
bir k›sm›n› çözdük. Sorun-

lar›m›z›n ortadan kalkma-
s›yla da birlikte bu durum

hemen tafl›mac›l›€a da
yans›d› ve rakamlar
yükselmeye bafllad›”
dedi.

BAKAN ERGÜN 
kotalardan flikayetçi

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün, Avrupa Parlamentosu'nda “KO-
B‹'lerin krizin üstesinden gelmedeki rolü”
konulu toplant›da  yapt›€› konuflmada,

AB'den Türk vatandafllar›na vizeyi ve tafl›-
mac›l›k kotalar›n› kald›rmas›n› istedi.

Mallar›n serbest dolaflt›€› ama ifladamlar›n›n
serbest dolaflamad›€› bir ortamda rekabetten
bahsedilemeyece€ini belirten Ergün, tafl›ma-
c›l›k kotalar›yla karfl› karfl›ya olduklar›n› ifade
etti. Ergün; ''Mallar›m›z› kamyonlarla sevk
ederken Yunanistan ve Bul-
garistan baflta olmak üzere bir-
çok ülkede tafl›mac›l›k enge-
liyle karfl›lafl›yoruz. 20 bin
kamyon sevk edeceken, 10 bin
kamyonun geçifline izin ve-
rirseniz müflterilerimize nas›l
mal satabiliriz?'' dedi.

TÜRKiYE RAKiPLERiNDEN ÇOK iLERiDE

“Mersin lojistik
alana kavufltu”

Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan› Macit
Özcan, Mersin’in ilerleme anlam›nda en
önemli stratejisinin tar›ma dayal› ekonomi,
turizm ve lojistik oldu€unu söyledi.Özcan,

bu stratejik hedefte lojisti€in önemli bir yer
tuttu€unu ifade ederken haz›rlanan 1/100.000’lik
planda önemli bir alan› lojistik bölge olarak
iflaretlediklerini kaydetti. Özcan; “Mersin’de
lojistik alan olarak belirlenen bölgenin 2 bin
100 dönümü tapulu olup, kalan 3 bin dönümlük
k›sm›yla birlikte toplamda 5 bin 100 dönümlük
bir alana kavuflmufltur” diye konufltu. Bulun-
du€u konum itibari ile geliflmifl bir lojistik
sektörüne sahip Mersin’de
lojistik köye duyulan ihti-
lac›n büyük oldu€unu be-
lirten Özcan, Kazanl›-Sey-
han hatt›nda yap›m› devam
eden 10 bin yatakl› turistik
oteller ile önümüzdeki y›l
temeli at›lacak olan ulus-
lararas› hava liman› da, lo-
jistik sektörü ile do€rudan
iliflki içerisindedir” dedi. 

MACİT ÖZCAN

UND ‹CRA KURULU BAfiKANI M‹NE KAYA:

NİHAT ERGÜN

Yunanistan’›n Türkiye Plakal› araç-
lara 200 litre akaryak›t s›n›rlamas›
getirmesine cevap Bakanlar Kuru-
lu’ndan geldi. Bakanlar Kurulu ald›€›

karar ile Yunanistan plakal› TIR’lara
200 litre s›n›rlamas› getirdi. 
Türk nakliyecilerinin en çok sorun ya-
flad›€› ülkelerin bafl›nda gelen Yunanistan
bu y›l›n Haziran ay›ndan bu yana Türk
TIR’lar›n›n depolar›ndaki gümrüksüz
akaryak›t miktar›n› 200 litreye indirmiflti.
Bu tarihten itibaren Kipu Kap›s›’nda de-
netimler yap›lmaya bafllanm›fl ve depo-
sunda fazla akaryak›t bulunan araçlara
her fazla litre için 0. 58 Euro ceza kesil-
meye bafllanm›flt›. 

Deposunda genelde 550 litre akaryak›t
bulunan Türk TIR’lar› bu yapt›r›m ile
beraber ortalama 200 Euro ceza ödemeye
bafllam›flt›. Türk floförlerin di€er bir al-
ternatif ise ihtiyac› olan akaryak›t› al-
mamakt›. 
Yunan makamlar› yaklafl›k 5 ayd›r bu

uygulamaya devam ederken Bakanlar
Kurulu 27/09/2010 tarih ve 2010/945
say›l› karar› ile bu s›n›rlamaya cevap
verdi. Al›nan karara göre  Yunanistan
plakal› ticari tafl›tlar ve özel konteynerler
için azami 200 litre uygulamas› bafllat›ld›. 
Kararda “Gümrük kap›lar›nda standart
depo fazlas› olarak tespit edilen petrol
ürünlerinden, ilgili petrol ürünü için

litre bafl›na 6/6/2002 tarih ve 4760 say›l›
Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyar›nca
uygulanmakta olan özel tüketim vergisi
tutar›n›n 50 fazlas› tutar›ndaki vergi,
tek ve maktu vergi olarak tahsil
edilir”  uygun görülmüfltür denildi. 

ANKARA LOJ‹ST‹K ÜSSÜNÜ 

MİNE KAYA

AKARYAKITTA 200 L‹TRE
M‹S‹LLEMES‹ DEVREDE
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HİSARCIKLIOğLU’NUN 
GÜNDEMİ 

VİZE VE STA’LAR 

Türk-Alman Ekonomik Forumu ve öncesindeki
yuvarlak masa toplant›s›nda TOBB Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o€lu konuflmas›nda iki ülke ara-
s›ndaki ticareti daha da art›rabilmek için vize,
serbest ticaret anlaflmalar› ve tafl›ma kotalar›nda
yaflanan sorunlar›n giderilmesi gerekti€ini söyledi. 

1 Ocak 2011 tarihinde geçerlili€ini yitirecek

olan, Türkiye ile Almanya aras›nda Çifte Vergi-
lendirmenin Önlenmesi Anlaflmas›’n›n yerine
yeni anlaflma metninin haz›rlanmakta olmas›n-
dan memnun olduklar›n› ifade eden Hisarc›kl›o€-
lu, en k›sa sürede vize sorunlar›n›n da çözülmesi-
ni, ifl dünyas›n›n vize ifllemlerinin kolaylaflt›r›l-
mas›n› talep etti. 

GÜNCEL
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Yurtiçi tafl›mac›l›k yapan araçlarda da

Dijital takograf
kullanılabilir

Bilal  
YEfi‹L

U laşt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,  “Dijital
takograflar uluslar aras› nakliyat yapan
araçlarda zorunlu olacak, diğer araçlar

da bu sisteme gönüllülük esas›na göre geçecek’’
diyerek yurt içi taş›mac›l›k yapan araçlarda da
dijital takograf kullan›labileceğini belirtti. 

21 May›s 2010 tarihinde 3821/85/AT Dijital
Takograf Yönetmeliği, 2 Ekim 2010 tarihinde
de Takograf Servisleri Yönetmeliği yay›nland›.
Bu arada TOBB dijital takograflar›n bas›m ve
dağ›t›m› için gerekli haz›rl›klar› tamamlayarak,
http://staum.tobb.org.tr adresinde kart müra-
caatlar›n› kabul etmeye başlad›. 

02.09.2004  tarihinde  25571 say›l› resmi
gazetede yay›nlanan  Karayollar› Trafik Yönet-
meliği’nde değişiklik yap›lmas›na dair yönetmelik
ile  ayn› yönetmeliğin 98’inci maddesindeki de-
ğişiklik ile; azami yüklü ağ›rl›ğ› 3,5 tonu geçen
eşya taş›maya mahsus araçlar ile sürücü dahil
9 kişiyi geçen yolcu taş›maya mahsus araçlar›n
sürücülerinin çal›şma koşullar› belirlenmişti. 

Yönetmeliğin B) f›kras›n›n a) bendinin 1) alt
bendinde; “Araç işletenleri otobüs, kamyon ve
çekici araçlar›nda Takograf cihaz› bulundurmal›
ve bunlar› işler durumda olmalar›n› sağlamal›d›r”
hükmü getirilmişti. 

Karayollar› Trafik Yönetmeliği’nin değiştirildiği
2004 y›l›ndan beri araçlarda, disk şeklinde ka-
ğ›tlara kay›t yapan analog takograflar ile yerli
üreticilerin ürettiği, 24 saat süre ile kay›t yapabilen
ve çipli sürücü belgeleri ile kullan›lan elektronik
takograflar kullan›lagelmiştir. AB ülkeleri 2006
y›l›nda dijital takograf uygulamas›na geçmiş ol-
mas›na rağmen, dijital takograflar›n kullan›la-
bilmesi için gerekli olan altyap› kurulamad›ğ›ndan
Türkiye ve diğer AETR ülkelerine 16 Haziran
2010 tarihine kadar geçiş süresi tan›nm›şt›r.
Dijital takograflar›n kullan›labilmesi için öncelikle
gerekli hukuki zeminin oluşturulmas›, sonrada
dijital takograflar›n kullan›labilmesi için gerekli
olan kartlar›n (servis kart›, sürücü kart›, firma
kart› ve denetim kart›) yönetimi için bir ulusal
otoritenin belirlenmesi, kartlar›n bas›larak da-
ğ›t›lmas› ve takograflara hizmet verecek servis-
lerin yetkilendirilmesi gerekmekteydi.

Dijital takograflar›n hizmete sokulabilmesi için
montaj ayarlar›n›n ve sat›ş sonras› kalibrasyonun
doğru şekilde yap›lmas› şartt›r. Takograf›n doğru
ölçüm ve kay›t yapabilmesi için olmazsa olmaz
bir işlemdir.Bu işlemin yap›labilmesi için servisin,
servis kart›na sahip olmas› gerekmektedir.Analog
takograflar ve elektronik takograflara işlem yap-
mak için servisin yetki almas› yeterlidir, servis
kart›na gerek yoktur.

Türkiye 21 May›s 2010 tarihinde 3821/85/AT
Dijital Takograf Yönetmeliği’ni yay›nlayarak
hukuki alt yap›y› oluşturmuş, Ulaşt›rma Bakan-
l›ğ›n› ulusal otorite olarak belirlemiştir. Ulaşt›rma
Bakanl›ğ› “Dijital Takograf Kartlar›”n›n bas›m
ve dağ›t›m› konusunda TOBB’u yetkilendirmiştir.
TOBB gerekli haz›rl›klar› yaparak, kartlar› bas›p
dağ›tacak duruma gelmiş, 4 Ekim 2010 tarihi
itibar› ile http://staum.tobb.org.tr adresinde
müracaatlar› kabul etmeye başlam›şt›r. Sanayi
Bakanl›ğ›, 2 Ekim 2010 tarihinde “Takograf
Servisleri Yönetmeliği”ni yay›nlayarak servis kri-
terlerini belirlemiştir. Yak›nda servislerin müra-
caatlar›n› değerlendirip, servis yetki belgelerini
vermeye başlayacakt›r. Bu işlemlerin 31 Aral›k
2010 tarihine kadar tamamlanmas› gerekmek-
tedir. 3821/85/AT Yönetmeliği; “Uluslararas›
karayolu taş›mac›l›ğ› yapan  araçlarda kullan›lan
dijital takograf cihazlar› hakk›nda” olsa da, ayn›
altyap›  yurt içi taş›mac›l›kta kullan›lan araçlara
dijital takograf tak›ld›ğ›nda da kullan›labilecektir.
Kald› ki mevcut mevzuatta yurt içi taşmac›l›k
yapan araçlarda dijital  takograf kullan›lmas›n›
yasaklayan bir hüküm bulunmamaktad›r. Aksine,
Ulaşt›rma Bakan›m›z Say›n  Binali Y›ld›r›m, “Ta-
kograf takmas› gereken araçlar›n peyderpey
gönüllülük esas›na göre dijital takografa geç-
melerinin teşvik edileceğini” aç›klam›şt›r. Zaten
Türkiye, AB uyum ulusal program›nda,  takograf
takmas› gereken tüm araçlarda bu uygulamay›
2010 y›l›nda başlatacağ› taahhüdünde bulun-
muştur.

Bu nedenle, bir veya iki sene içinde tüm tako-
graf takmas› gereken araçlarda dijital takograf
bulundurulmas› zorunluluğu getirilmesi bekle-
nebilir.

Sonuç olarak, bu süreçte analog ve yerli üretim
elektronik takograflar  yavaş yavaş piyasadan
çekilecektir.Dijital takograflar›n al›m fiyat› bir
miktar yüksektir, ancak yürürlüğe giren yeni
mevzuat ile takograflar aras›nda aktivasyon,
kalibrasyon, muayene  vs. gibi işlemler aç›s›nda
bir farkl›l›k kalmam›şt›r.

Dijital takograflar, yüksek güvenlik önlemleri
içermektedir. Manupilasyon yap›lmas› çok zor,
yap›ld›ğ›nda kimin yapt›ğ›n›n tespiti çok kolayd›r.
365 gün süre ile her türlü faaliyet ve işlemi kendi
haf›zas›na kaydetmektedir. Sürücü kart› 28 günlük
sürücü faaliyetini kaydedebilmektedir.

Firmalar, gerekli alt yap›y› kurmalar›, firma
kart› ve sürücüler için sürücü kart› almalar›, sü-
rücüleri ve ilgili personeli eğitmeleri kayd› ile
yurtiçi nakliyat yapan araçlar›nda da dijital ta-
kograf kullanabilirler, bu şekilde geleceğe yat›r›m
yapm›ş olurlar.

Dijital takograf kullan›m› artt›kça, dijital takograf
fiyatlar›n›n düşmesi, kullan›m alan› azald›ğ› için
analog ve elektronik takograflar›n fiyatlar›n›n
yükselmesi şaş›rt›c› olmayacakt›r.

Birleflmifl Millet-
ler nezdinde ça-
l›flmalar› yürü-
tülen AETR söz-

leflmesi ve AB uyum sü-
reci çerçevesinde ticari
amaçl› yük ve yolcu araç-
lar›n›n uluslararas› tafl›ma-
lar›nda 31 Aral›k 2010 itibariyle zorunlu
hale gelecek olan dijital  takograf sistemi
kart baflvurular› TOBB bünyesinde ku-
rulan STAUM internet sayfas› üzerinden
al›nmaya baflland›.

Baflvurulara iliflkin detayl› bilgilere
STAUM internet sayfas› olan
staum.tobb.org.tr adresinden ulafl›labi-
lirken; ayn› adresten baflvuru da yap›-
labilecek. Baflta AB olmak üzere AETR
ülkelerine tafl›mac›l›k yapan sürücü ve
firmalar›n ma€dur olmamalar› aç›s›ndan
en k›sa zamanda kart baflvurular›n›
yapmalar› gerekiyor. 

Dijital Takograf Servis Yönetmeliği yay›nland› 
Dijital Takograf uygulamas›n›n y›lsonuna

kadar sa€lam temellere oturtularak bafl-
layabilmesi için çal›flmalar h›zland›. Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl›€› “Dijital Takograf

Servis Yönetmeli€ini “ yay›nlad›. Yönetmelikle
servislerin kurulmas› ve iflleyiflleri yasal çer-
çeveye oturtuldu. 

Yönetmelik ile servislerin baflvuru, baflvu-
runun de€erlendirilmesi, onaylama ve belge-
lendirme, belgenin iptal edilmesi ve servislerle

ilgili kurallar belirlendi. 
Buna göre servisler Takograf servis Yetki

Belgesi ve Takograf Servis Hizmetleri Onay
Belgesinin 2 y›ll›€›na verilecek. Belgelerin ge-
çerlilik süresi, ilgililerin baflvurusu ve Bakanl›kça
yerinde yap›lacak incelemede, yürürlükteki
mevzuata uygunlu€un devam etti€inin tespiti
halinde 2 y›l uzat›lacak

Bakanl›k yönetmeli€e ayk›r› bir durum
tespit ederse ilgililere ayk›r›l›€›n giderilmesi

için yaz›l› olarak otuz gün süre verir. Bu
durumda servis, onaylanm›fl servis faaliyet-
lerinde bulunmaz, teknik personel Yetki
Belgesine konu görev yapmaz. Bu süre içe-
risinde ayk›r›l›€›n giderildi€i talebiyle ilgi-
lilerce Bakanl›€a baflvurulmas› ve Bakanl›kça
yap›lan kontrolde ayk›r›l›€›n giderilmifl ol-
du€unun tespiti halinde, ask›ya alma ifllemi
sonlan›r. Aksi durumda Bakanl›k belge veya
belgeleri iptal eder. 

Dijital takograf kart başvuruları başladı

ÇEVRECİ ADBLUE

Elif ÖZYILMAZ
Avusturya menfleli Donau Chem’in Türkiye
Distribütörü olarak AdBlue sat›fl› yapan Vol-
pet geçti€imiz y›l› 3 bin tonluk bir sat›fl ile
kapad›. Volpet Pazarlama Müdürü fiener

Gökçe, Türkiye’de çok da bilinmeyen AdBlue’nun
Euro4 motorlu araçlarda mutlaka kullan›lmas›
ama öncelikle AdBlue’nun bilinirli€inin art›r›lmas›
gerekti€ini dile getirdi. 2008 y›l›ndan bu yana

ithal AdBlue sat›fl› yapt›klar›n›
vurgulayan Gökçe, Euro 4 mo-
torlu araç kullan›c›lar›n›n mutlaka
AdBlue’da kullanmas› gerekti€ini
ifade etti. Gökçe; “Euro 4 ya da 5
motorlarda AdBlue kullan›lmazsa
araç çekiflten düfler, yak›t sarfiyat›
artar. fioför bu konuda bilinçsiz
oldu€u için AdBlue’yi kullanm›-
yor. Bunu gereksiz bir maliyet
gibi görüyor. Hâlbuki AdBlue kul-

lansa yak›t tasarrufundan sa€lad›€› para, normal
depodan daha fazla.” dedi.

BURSA VOLPET KULLANIYOR 
Volpet’in Mercedes taraf›ndan önerilen 2 AdBlue

markas›ndan biri oldu€unu belirten Gökçe, Bursa
Büyükflehir Belediyesi’nin otobüs filosu ile çöp
araçlar›n›n AdBlue ihtiyac›n›n kendileri taraf›ndan
karfl›land›€›n› y›ll›k 60 ton AdBlue’nun Bursa Be-
lediyesi’ne verildi€ini söyledi. 

Volpet’in hedefi
YÜZDE 25 ARTIfi

JUNGHEiNRiCH 
TÜRKiYE’DE 
10’UNCU YAŞINI 
KUTLUYOR 

Elif ÖZYILMAZ - OYA KAYA MERS‹N

Dünya s›ralamas›nda en büyük dört
forklift üreticisinden biri, ayn› zamanda
depolama ve ürünlerin sevk edilme
teknikleri konusunda dünya devlerinden

biri olan Jungheinrich tam 10 y›ld›r Türkiye
pazar›nda faaliyet gösteriyor. Jungheinrich
Türkiye Sat›fl Müdürü Soner Efligül bu sek-
törde Türkiye’de faaliyet gösteren yabanc›
sermayeli tek flirket olduklar›na dikkat çekti.  

BÜYÜKLER “JUNGHEİNRİCH” DİYOR
Jungheinrich’in özellikle forklift konusunda

uzman oldu€unu belirten Efligül, Türkiye pa-

zar›ndaki forkliftlerin dizel, kalan k›sm›n›n
ise elektrikli oldu€unu iflaret ederken; Jung-
heinrich’in elektrikli forkliftler pazar›nda yüzde
30’luk bir pazar pay›n›n oldu€unu kaydetti. 

Forklift ve raf sistemleri konusunda uzman
olan Jungheinrich’in Türkiye’de baflta Mer-
cedes-Benz Türkiye olmak üzere Metro
Grup, Ekol Lojistik, Kuhne Nagel gibi sek-
törün devlerine hizmet verdi€ini belirten
Efligül, günümüzde en önemli konunun ma-
liyetler oldu€una dikkat çekerek;  hem raf
sistemlerini hem forklift’i tek elden sunman›n
kendilerine ve dolay›s›yla müflterilere avantaj
getirdi€ini söyledi. Efligül bunu maliyetleri
de afla€› çekti€ini ifade ederken; Biz anahtar

teslim ifl yap›yoruz, makine de bizim, raf da
bizim. Dolay›s›yla buradaki ölçüleri, de€erleri
bizim ekibimiz, bizim mühendislerimiz he-
sapl›yor ve buna göre de sistemi devreye al›-
yoruz. Yanl›fl yapma ihtimalimiz çok düflük.
Dolay›s›yla da maliyetleri azalt›yoruz.” dedi. 

Jungheinrich elektrikli, likit gazl› ve dizel
motorlu denge a€›rl›kl› forkliftler, akülü
yaya kumandal› istifleyiciler ve akülü dar
koridor forkliftlerinin yan› s›ra siparifl toplama
ve yüksek irtifa forkliftlerini de kapsayan
ürün yelpazesine sahip olmas›n›n yan›s›ra,
"Reach Truck" adl› makine tipini  ve "Yüksek
‹rtifa Forklift"ini piyasaya ilk ç›karan firma
unvan›n› da elinde tutuyor. 

Dünya s›ralamas›nda en büyük
4 forklift üreticisinden biri olan
Jungheinrich AG, Türkiye’deki

10’uncu y›l›n› kutluyor.

ŞENER GÖKÇE

SONER EŞİGÜL 

Bursa Büyükflehir Belediyesi’nin otobüs fi-
losuna ve çöp araçlar›na y›lda 60 ton AdB-

lue sat›fl› yapan, Volpet 2011’de yüzde
25’lik bir art›fl› yakalamay› hedefliyor. 

Dijital takograf kartlar› için baflvurular TOBB bünyesinde kurulan STA-
UM üzerinden bafllad›. AB ve AETR ülkelerine tafl›mac›l›k yapan firma ve sü-
rücülerin mağdur olmamak için en k›sa zamanda baflvuru yapmas› gerekiyor. 
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Tofafl’›n Bursa’daki fabrikas›nda üretilerek ve dünyan›n birçok
ülkesine ihraç edilen yeni Fiat Doblo’nun Cargo versiyonu, ‹ngil-
tere’de “Fleet Van” ödülleri jürisi taraf›ndan “Y›l›n En ‹yi Filo
Van›” seçildi. Fiat Doblo Cargo’nun yeni nesli, tasar›m› ve sürüfl
konforunun yan› s›ra büyüyen boyutlar›n etkisiyle 1 tona varan
yükleme özellikleri ve genifl motor seçenekleriyle ticaret erbab›-
n›n k›sa zamanda seçimi olmay› baflarmas›yla dikkat çekiyor.

K›sa ve uzun aks mesafeli van versiyonlar›n›n yan› s›ra yüksek ve
normal tavanl› olmak üzere farkl› karoser tiplerine sahip olan
yeni Fiat Doblo Cargo’nun ayr›ca normal ve uzun flasi tipleri de
yine Bursa’da Tofafl Fabrikas›’ndan üretilerek birçok ülkeye ihraç
ediliyor. Tofafl’›n Bursa’daki fabrikas›nda üretilen yeni Fiat Dob-
lo’nun Cargo versiyonu, k›sa bir süre önce de “2011 Y›l›n Ticari
Arac›” ödülünü kazanm›flt›.

SEKTÖRDEN 
YENİ FIAT DOBLO

CARGO’YA YILIN FİLO
VANI ÖDÜLÜ

TASIMACILAR

İTHALATÇI AYŞE TEYZE

Hakan
ÇINAR

Y ›l 1988, henüz ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi
2.s›n›f öğrencisiyim, ve diyorum ki kendime yaz
tatilinde; can›m s›k›l›yor, bir şeyler yapmal›y›m.
Hem ne ç›kar ki yaz aylar›nda gidip biraz çal›ş›p

para kazansam, belki bir şeyler de öğrenirim. Üstelik ka-
zand›ğ›m para ile de k›ş›n okulda daha bir rahat eder,
k›zlara hava bile atabilirim. E o zaman iş arayay›m dedim,
s›vad›m kollar›. ‹ktisat öğrencisiyim ya, o dönemde, bütün
işyerleri beni bekliyormuş gibi girdim havalara ve başlad›m
iş aramaya. Tam hayat›n ve iş araman›n ne zor olduğunu
anlamaya başlam›şt›m ki, şans›m yaver gitti, ve kuru g›da
ithalat› yapan bir firmada “ne olduğunu anlamad›ğ›m” bir
pozisyon ve “ne iş olsa yapacaks›n” ad› verilen bir görev
tan›m› ile işe başlad›m. Zaten o y›llarda, pozisyon, görev
tan›m›, organizasyon gibi dertler de pek yoktu, onu da
sonra anlamaya başlad›m.

Var gücü ile çal›şmaya başlad›m, muhasebe, tahsilat,
cari takip, telefonlara bakmak, çay servisi, tuvalet temizliği,
bankac›lar ile görüşme, gümrükçümüz ile koordinasyon…
… Tam görev tan›m›ma uygundu her şey : Ne ‹ş Olsa
Yapar›z Abi. Asl›nda çok şey de öğreniyor ve tecrübe edi-
niyordum; hem öğreniyor, hem de para kazan›yordum.
Onlar benden, ben onlardan memnunduk. Ekim geldi,
okullar başlayacak olmas›na rağmen, beni b›rakmad›lar,
tabi ben de onlar›. ‹ş hayat›na erken başlaman›n yaratt›ğ›
avantaj› iyi değerlendirmeye çabal›yordum. ‹ki y›l kesintisiz
çal›ş›p, ayn› zamanda okul ve derslerimi de sürdürdüğüm
bu ilk iş deneyimimde, yapmaya gayret ettiğim işler
aras›nda beni en çok keyiflendirenin, gümrüklerden
eşyalar›n çekilmesi, o zaman›n tabiri ile millileştirme
işlemleri olduğunu fark ettim. Patronum bana gümrükçümü
takip etmemi, zaman zaman ona eşlik etmemi ve gümrüğe
gitmemi ilk söylediğinde, hayat›mda gümrük olarak bildiğim
tek yerin Kap›kule olmas›ndan ötürü (o da Almanc› olan
teyzemlerin anlatt›klar›ndan olsa gerek) ben her gün Ka-
p›kule’ye gideceğimi zannettim ve eyvahlar ettim.  Tam
istifa etmeye haz›rlan›yordum ki, gümrüklerin, şehir içinde
de var olduğunu öğrendim ve derin bir oh çektim. 

‹lk gümrük serüvenimde, ithalat denilen şeyin ne zor ol-
duğunu, nakliyecilerin de, gümrük hizmeti verenlerin de
ne zor emekler verdiğini fark ettim. Orada ayr› bir dünyan›n
ve düzenin kurulu olduğunu, işlerin hiç de kolay olmad›ğ›n›
hissettim. Çarşaf beyanname ad› verilen dönemde be-
yannamelerin sayfalarca yaz›lmas›, araya karbon kağ›tlar›
koyarak daktilo ile zorlukla haz›rlanabilmesi,gümrük ida-
relerinin zor ve zorlay›c› olduklar›, gümrüklerdeki araç
kuyruklar›   hiçbir zaman gözümün önünden gitmiyor.
Gümrüklerde karbon kağ›d›n›n ne denli önemli olduğunu
görünce, acaba al›p gün içinde gümrüklerde karbon
kağ›d›m› satsam dediğimi bile hat›rl›yorum. ‹lahi ben… 

Y›l 1989, ofiste telex var, ve patronum ithalat yapacağ›
firmalar ile telex arac›l›ğ› ile yaz›ş›yor, daha doğrusu yaz›ş-
maya ve haberleşmeye çal›ş›yor. Bugün yaz›yor, iyi ihtimalle
ertesi gün yan›t geliyor. ‹letişim o kadar ağ›r ki, telefon ne-
redeyse çok pahal› ve k›s›tl› olmas›ndan ötürü, hiç gündeme
dahi gelemiyor. ‹thalat›n› yapacağ›m›z yeni bir ürün düşü-
nülmesi halinde, gümrükçümüz mevzuat araşt›rmak için
her seferinde Ankara’ya gidiyor,  ithalatç› belgemize git-
mişken bir de fas›l ekletiyor. Bugün ile k›yasland›ğ›nda iş-
lemler ağ›r çekim olarak ilerliyor. 

Fax cihaz›n›n şirketimize ilk gediği an› hat›rl›yorum, he-
yecandan ölmüştük. Bizim için mucizevi bir aletti, buradan
yaz›yorsun hatta çiziyorsun, an›nda karş›ya gidiyor. Hadi
can›m sende demiştim ilk duyduğumda. Fax cihaz› kurul-
duktan sonra, fax› olan bir kişi bulal›m da deneyelim diye
uğraşt›ğ›m›zda bile, neredeyse fax› olan kimseyi bulama-
m›şt›k. Şirketimizde o y›l bilgisayar var m›yd› diye haf›zam›
zorluyorum, hiç olmaz m›, tam› tam›na bir adet bilgisayar›m›z
vard›. Onu da patron ile muhasebeci ortak kullan›yorlar,
çoğunlukla da sadece ne yapacaklar›n› bilemediklerinden
oyun oynuyorlar, akşamlar› giderken gelinlik k›z gibi
örtüsünü örtüp kapat›p öyle gidiyorlard›. Akşam saatlerini
değerlendiren ben ise, bilgisayar› aç›p, o zaman›n her
şeyi olan Lotus123 program›n› aç›p, kendi kendime
çözmeye çal›ş›yordum.

Y›llar geçti, internet diye bir teknoloji h›zla yay›ld›,
mailleşme başlad›, nakliye yerini lojistik kavram›na b›rakt›.Ta-
ş›mac›l›k h›zland›, antrepolar›n say›s› artt›, uçaklar, gemiler
her geçen gün modernleşti ve fazlalaşt›. Belki de ülkemiz
başta olmak üzere, bir çok noktada karayolu nakliyesi
h›zla gelişti. Gümrük Müdürlükleri modernleşti, modernize
sistemler ve otomasyon yerleşti ve kullan›ma başland›.
Kargoculuk ve kargo gönderimleri çok yayg›nlaşt›. ‹nsanlar›n
seyahatleri artt› ve internetin de desteği ile gördüklerimiz,
talep ettiklerimiz, dünyan›n her an ve her yerinden maksi-
mum seviyelere ulaşt›.

Şimdi soruyorum size, evinde bilgisayar› ve interneti
olan; (kald› ki neredeyse olmayan ev kalmad›) okuma
yazmay› bilen, cebinde de bir kredi kart› olan 65 yaş›ndaki
Ayşe teyze bile, isterse Amerika’daki bir al›şveriş sitesinden
kendisine parfüm, torununa da bir kitap sat›n alamaz
m›? Bunun için ‹ngilizce bilmesine bile gerek yok. Art›k bu
al›şveriş siteleri dünyada yayg›n kullan›lan hemen her
dilde sitenin kullan›m›n› sağl›yorlar. Ayşe Teyze’de 1988’de
1990’da ithalat›n ne denli zor olduğunu, hangi cefalarla
buraya gelindiğini gayet iyi biliyor ve hat›rl›yor asl›nda.
Ama ne onun, ne benim umurumuzda m›, biz konforun
tad›n› ç›karmaya, oturduğumuz yerden maximum üç
dakika içerisinde al›şveriş yapabilme özgürlüğünün kon-
forunu sürmeye bak›yoruz. Ne de olsa insan lükse ve
rahata çabuk al›ş›yor. En fazla bir hafta sonra (tabi
al›şverişi abartmam›ş ve gümrükten çekilmesine gerek
kalacak hacimlere ulaşt›rmad› isek) bir kargo şirketi
temsilcisi paketimizi evimize kadar getiriyor. Ben dememiş
miydim “lojistik hayat oh ne rahat” diye…

Peki uluslar aras› al›şverişin bu kadar kolay ve rahat ya-
p›labilir olmas›, bu denli yayg›nlaşmas›, başka sonuçlara
sebebiyet veriyor, makro bazl› bak›ld›ğ›nda ülkelere zarar
veriyor olabilir mi? ‹şte bu konuya da değineceğim, ne
zaman m›, bir daha ki yaz›mda.

Şimdi sizlerin de meraklan›p, şu al›şveriş sitelerini bir
bulay›m dediğinizi duyar gibiyim, aman ha siz siz olun, iki
yüz dolarlar seviyesini aşmay›n, sonra ald›klar›n›z› birer
birer gümrükten vergilerini ödeyip çekmek durumunda
kal›rs›n›z. Eminim sonras›nda da benim kulaklar›m› ç›nla-
t›rs›n›z.

AMBARLAR’DA RAHAT EDEN YOK
Faruk ÇOLAK - OYA KAYA ‹STANBUL

Günde yaklafl›k 10 bin arac›n
girifl ç›k›fl yap›t›€›, Türki-
ye’nin her yerine teslimat ya-
pan Ambarlar Sitesi’nin sa-

kinleri gün yüzü görmüyor. Dertlerinin
saymakla bitmedi€ini söyleyen ambar sa-
hipleri, bu durumun sebebi olarak ise Be-
lediye’nin umursamazl›€›n› gösteriyorlar. 

“PARAYI BELEDİYE ALSIN, HER ŞEYİ BİZ
YAPALIM. OH NE GÜZEL DÜNYA!”

Siteye çok say›da araç girifl-
ç›k›fl› oldu€unu ama araçlar›n
da bak›ms›z yollarda gitmekte
zorlanarak hasar gördü€ünü
söyleyen ambar sahipleri; “Bu
ambarlar›n ifllemesi flart, fakat
yollar o kadar bozuk ki tafl›mac›
buraya gelirken tereddüt ediyor.
Zaten yollar dar, bir de bozuk
olunca araçlar›n hasar almas›
kaç›n›lmaz oluyor. Belediye
araç ç›k›fllar›ndan para almas›n›
biliyor ama buradaki asfalt› biz yap›yoruz.
Art›k Belediye’nin bu yollara el atmas›
gerekiyor” diye dert yan›yor.  Araç ç›k›fl-
lar›ndan al›nan ücreti de yüksek bulan
ambar sahipleri kazançlar›n›n giderek
düfltü€ünü söylüyor.

NAKLİYECİ DE SIKINTILI
Ambar sahiplerinin yan› s›ra tafl›mac›

da dertli. Site için tam anlam›yla trafik
kaosunun yafland›€›n›, tek girifl ve ç›k›fl

kap›s›n›n olmas› yüzünden ifllerin yavafl-
lad›€›n› vurgulayan floförler: “ Sitenin trafi€i
bizi çileden ç›kar›yor. Buraya o kadar arac›n
girece€ini bile bile nas›l böyle bir yap›lanma
olmufl? Ç›k›fl da girifl de bir kap›dan yap›-
l›yor. Ç›k›fl saatlerinde burada korna se-
sinden durulmuyor.  Ç›k›fl zamanlar›m›zda
oluflan s›ralar yüzünden ifllerimiz de aks›yor.
Mallar yerine tam zaman›nda ulaflmay›nca
da paras› bizden kesiliyor. Zaten az kaza-
n›yoruz bir de bu olaylar yaflan›nca iyice
dert içine düflüyoruz. Sitenin yeri müsait
neden bir tane daha ç›k›fl kap›s› yap›lm›-

yor?” diyor.

“GÜVENLİğİMİZ YOK, 
BİR TUVALETİMİZ OLSUN”

Sitenin en büyük sorunla-
r›rdan biriini güvenlik olud-
€unu belirten ambarc›lar: “fio-
förler arabalar›n›n bafl›na bir
fley gelmesin diye geceleri
otelde de€il arabalar›nda uyu-
yor. Güveli€imiz tehlikede ol-

du€u gibi sa€l›€›m›z da tehlikede. Güven-
li€imiz sa€lanam›yor bari temiz bir ortamda
çal›flal›m. Burada bir tuvalet bile yok. Biz
akflam oldu€u zaman dükkânlar›m›z› ka-
pat›p eve gidiyoruz. Kamyoncular biz am-
barlar› kapand›ktan sonra tuvalete gidecek
yer bulam›yor.  Geceleri mecbur burada
kal›yorlar bir de tuvalet olmay›nca iyice
zor duruma düflüyorlar. Buray› yaparken
ne ambarc›y› ne de tafl›mac›y› düflünmüfl-
ler!” diyerek dertlerini dile getiriyor.

‹stanbul’un deposu olarak adland›r›lan Ambarlar Sitesi’nde
kimse mutlu değil. Trafiğinden temizliğine, yollar›ndan gü-

venliğine Ambarlar Sitesi’nin sorunlar› bitmek bilmiyor.

CASTROL EKONOM‹K VE EMN‹YETL‹ SÜRÜfi S‹MÜLATÖRÜ ‹LE... 

Isuzu kamyonlarda güvenli sürüfller 
Elif ÖZYILMAZ  ANTALYA

BP taraf›ndan Anadolu Isuzu için üre-
tilen ve Isuzu’nun 7.5 tonluk NPR mo-
del kamyonun donan›m, performans
ve araç özelliklerine birebir sahip olan

Castrol Ekonomik ve Emniyetli Sürüfl Si-
mülatörü Antalya Auto Trans Fuar’›nda dü-
zenlenen törenle  Anadolu Isuzu Sat›fl ve
Pazarlama Direktörü Fatih Tamay’a teslim
edildi.

YÜZDE 10 TASARRUF 
BP Madeni Ya€lar Pazarlama Müdürü Ya-

p›ncak Gürkan Erkan, simülatörü Tamay’a
teslim ederken;  Castrol Ekonomik ve Em-
niyetli Sürüfl Simülatörü’nde e€itim alan
bir sürücülerin e€itim almayan sürücülere
göre ayn› mesafede yüzde 10 oran›nda daha
az yak›t harcayarak özellikle filolarda önemli
kazançlara imza atacaklar›n› söyledi. Erkan;

“Bu simülatör kendi alan›nda bir ilk.  Anadolu
Isuzu’nun filo müflterilerine sürücülerini
e€iterek onlar›n emniyetli ve ekonomik araç
kullanmalar›n› sa€l›yor. Yapt›€›m›z araflt›r-
malar yüzde 10 ile 30 oran›nda bir tasarrufu
ortaya koydu” dedi.

SİMÜLATÖR 81 İLDE EğİTİM VERECEK
Isuzu ile BP’nin 11 y›ld›r devam eden ifl-

birli€inin Castrol Ekonomik ve Emniyetli
Sürüfl Simülatörü’nü ortaya ç›kard›€›n› be-
lirten Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay, simülatörün 1,5 y›l
süren çal›flman›n sonunda oluflturuldu€unu
söyledi. Anadolu Isuzu’nun sadece sat›flta

de€il sat›fl sonras›nda da kullan›c›n›n yan›nda
oldu€unu simülatörün bu anlay›flla hizmet
verece€ini söyleyen Tamay; “Y›lsonunda
kamyon ve küçük otobüs pazar›nda 1’inci,
Pick-up segmentinde de geçen y›la göre yüzde
25 daha fazla araç satmam›za karfl›n 2’inci
olaca€›z. Gelecek y›l hedefimiz bu 3 segmentte
de lider olmak. Bu aflamada sat›fl sonras›ndaki
çal›flmalar›m›z çok önemli” diye konufltu.

Simülatörün 81 ilde Isuzu filosuna sahip
müflteriler taraf›ndan kullan›laca€›n› ifade
eden Tamay sözlerine “Bu ülkeden para
kazan›yoruz. Bu ülkeye vicdani bir borcumuz
var. Onu ödemeye çal›fl›yoruz” diyerek
nokta koydu.

BP’nin Anadolu Isuzu’nun 7.5 tonluk NPR model kamyonun donan›m, per-
formans ve araç özelliklerine birebir sahip olan Castrol Ekonomik ve

Emniyetli Sürüfl Simülatörü Antalya Auto Trans 2010’da ilk kez sergilendi.

İŞVERENDEN İŞÇİLİĞE

Dile kolay; Türkiye’de ayak basmad›klar›
nokta, gitmedikleri tek bir toprak parças›
kalmad›. Belki de do€duklar› andan itibaren
direksiyon bafl›ndayd›lar babalar› vesilesiyle.

Saçlar›na aklar, yüzlerine çizgiler hep direksiyon
bafl›nda iken eklendi. Bir gün bir bakt›lar ki
ülke de€iflmifl, flartlar de€iflmifl… Hatta kendileri
de de€iflmifl.

Çok de€il belki bir 10 y›l önce kamyoncu de-
nildi€inde heybetli kamyonlar› ile yollar› yutan,
kasalar›ndaki yükleri bir ç›rp›da gitmesi gereken
yere götüren omuzlar› dik, yüzleri bir parça da
olsa gülen insanlar gelirdi akla. Ama bugün bu
özellikleri hiç birinde bulmak mümkün de€il.
Bir yandan ekonomik krizin fiyatlar› iyice dü-
flürmesi, piyasada yaprak bile k›p›rdamamas›
sonucu günlerini yollarda de€il bekleme nokta-
lar›nda geçirmek zorunda kalan kamyoncular
çareyi kamyonculu€u b›rakmakta buluyor. Pek
çok meslektafllar›n›n al›nd›€› zaman milyarlar
eden kamyonlar›n› yok pahas›na ellerinden ç›-
kar›p bir lojistik firmas›na girerek TIR floförlü€ü
yapmaya bafllad›€›n› belirten Sirkeci’de ki kam-
yoncular kendilerini bekleyen sonun da ayn›
olaca€›n› söylüyor.

SAHİBİ OLMAYAN KAMYONCULAR 
Baba miras› ifli günün flartlar› gere€i terk edip,

maafll› çal›flan olmaya raz› olan kamyoncular
bu noktaya bir günde gelmedi tabiî ki. Her
geçen gün artan akaryak›t fiyatlar›, ücretlerin
buna paralel düflmesi, kamyon say›s›ndaki dur-
durulamaz art›fl derken tafl›d›klar› yük için al-
d›klar› ücret ile maliyetleri at bafl› hale gelen
kamyoncular özellikle ilgisizlikten bunalm›fl
durumda. Evini bark›n› b›rak›p buraya gelen ar-
kadafllar›m›z ailesini 4-5 ay sonra görecek. Bu-
radan bir ifl alacak da, yola ç›kacak da, para ka-
zanacak. Kufl bile bizim sayemizde doyar ama
bizi kimse dinlemez. Çünkü kamyoncunun sa-
hibi yok diyen” Sirkeci kamyoncular› bu sözlerine
kan›t olarak da kendi durumlar›n› gösteriyor.
Gönlünden geçeni de “Belediye bize bir yer
yapsa, her fleyi içinde olsa. Türkiye’nin yükünün
tafl›r›z. Her yerde bafl›bofl insanlar gibiyiz. Vergiye
gelince herkes al›r ama bizi kimse dinlemez.
Belirli bir yerin olsun demez. ‹stanbul gibi bir
yerde bu manzara olur mu? Görev devlete, be-
lediyeye düflüyor.” sözleri ile anlat›yor.

Babadan devrald›klar› kamyonculu€u her
fleye ra€men devam ettirmeye çal›flan bireysel
kamyoncular›n devri de art›k kapan›yor. Kam-
yoncular art›k araçlar›n› sat›p bir lojistik flirke-
tinde floför olarak çal›flman›n yollar›n› ar›yor.

KAMYON SAHİBİYDİLER
ŞİMDİ ŞOFÖR OLUYORLAR 

‘KOCAMI KURTARIN!..’
Abit KIZILCA - REYHANLI
Mehmet Konmaz’›n, gittiği Azer-
baycan’da bir otomobilin TIR’›na

çarpmas› ile meydana gelen ve iki
kiflinin öldüğü trafik kazas› nedeniyle
26 bin Dolar kefaletle serbest kald›ğ›
halde üç y›l› aflk›n süredir Türkiye’ye
dönmesine izin verilmiyor. 

Konmaz’›n,  Hatay’›n Reyhanl› il-
çesinde oturan ailesi ise yolunu göz-
lemeye bafllad›. Mehmet Konmaz’›n

efli Zeynep Konmaz ve çocuklar› ba-
balar›n›n fotoğraf›n› ellerinden b›-
rakmadan bir an önce Türkiye gel-
mesini istediklerini söyleyerek “ Gi-
deli üç y›ldan fazla oldu. Sadece te-
lefonla  görüflebiliyoruz. fiu anda
ceza evinde değil ama evine gelme-
sine izin verilmiyor. Gelip gelmeye-
ceği daha Aral›k ay› sonunda belli
olacak. Ne amaçla tuttuklar›n› da
tam olarak bilmiyoruz” dedi. 

Saat 16’da Ambarlar’dan ç›kmas› gereken kamyon ve TIR’lr
sitenin giriflinde tam anlaym›yla bir kaos yafl›yor. Trafik
burada da ana yollardan farkl› de€il...
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