
İLK GEMİ HAYDARPAŞA’DAN  KALKACAK 
Özellikle Rusya ve ba€lant›l› tafl›ma yapan Türk
nakliyecisi bu bölgede de Ro-Ro tafl›mas›n›n rahat-
l›€›n› yaflamaya bafllayacak.Ukraynal› Kaalbye flirketi
ile iflbirli€ine giden PNC Denizcilik 3 Aral›k’tan
itibaren Haydarpafla ile Ukrayna’n›n Yuzhniy liman›
aras›nda Ro-Ro tafl›mas›na bafll›yor.Yeni güzergah
Türk nakliyecisine Polonya üzerinden ‹skandinav
ülkelerine geçiflte  kolayl›k sa€layacak.  8’DE 

BLACK SEA EXPRESS RO-RO 
SEKTÖRÜNE HIZLI GİRDİ

TÜRK NAKL‹YEC‹S‹NE YEN‹ RO-RO GÜZERGAHI 

SADİ PENCAP

3 ARALIK

Ulusoy Lojistik Genel Müdürü İsmail Yıldız, ciro ve sefer
sayısında ilk 10 ayda yüzde 60’lık büyümeye imza
attıklarını, artan iş potansiyeli nedeniyle 2011’e 30

araçlık yatırımla başlayacaklarını dile getirdi.  

EğİTİMDEN 5 AY SONRA SINAV 
ADR e€itimleri ve yenilenemeyen ADR ehliyetleri tehlikeli

madde tafl›mac›l›€› yapan lojistik flirketlerinin kabusu haline
geldi. Dile kolay tam 8 ayd›r yani 240 gündür Türkiye’de bir flo-
för bile ADR ehliyeti alamad›. A€ustos ay›nda yap›lan e€itimle-
rin s›navlar› erteleme olmamas› durumunda 1 Ocak 2011’de
devreye girecek olan ADR Yönetmeli€i’nden sadece 6 gün önce
yap›lacak. Ama bu s›nav›n sonucunun ne zaman aç›klanaca€›
sürücülerin ne zaman ADR ehliyetlerine kavuflaca€› konusu hala
karanl›kta…

ÜRETİCİ FİRMALAR DA MERAKLA BEKLİYOR 
ADR tafl›mas› yapan Türk nakliyecileri ellerindeki Pazar pay›n›

vize sorunu yaflamayan, s›n›r kap›lar›nda günlerce beklemek zo-
runda kalmayan, geçifl belgesi derdi olmayan Avrupal› meslek-
tafllar›na kapt›rma endiflesi yaflarken, ADR’li araç üreten firma-
lar da, araçlar›na onay verecek ba€›ms›z onay kuruluflunun hala
belirlenememifl olmas›ndan dert yan›yor. TSE ve benzer pek çok
kuruluflun ad› geçmesine ra€men yönetmeli€in devreye girme-
sine say›l› günler kala onay kurumunun atanmam›fl olmas› üre-
tici firmalar› kara kara düflündürüyor.  
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2011’DE TAMAMLANACAK 

YURTİÇİ LOJİSTİKÇİLERİ DE ÜSSE TAŞINIYOR 
‹lk etab› Baflbakan Recep Tayyip Erdo€an
taraf›ndan hizmete al›nan Ankara Lojistik
Üssü’nde ikinci etap çal›flmalar› bafllad›.

Üssün çevre yollar› ile ba€lant›s›n› sa€layacak
yollar›n ve demiryolu ba€lant›s›n›n çal›flmalar›
tüm h›z›yla sürerken; 100 milyon dolara mal
olacak 2. etab›n 2011 y›l› sonunda tamamlan-
mas› bekleniyor. Ankara Kazan’da kurulan
Türkiye’nin ilk uluslararas› lojistik üssü Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo€an taraf›ndan hiz-
mete aç›lm›flt›. 400 bin metrekare alan üzerinde
kurulan ve günlük 2 bin 500 TIR ve kamyonun
ihtiyac›na cevap verecek lojistik ünsün ikinci
etab› için de çal›flmalar tüm h›z›yla sürüyor.
Temeli at›ld›ktan 1 y›l sonra faaliyete giren
üssün ikinci etab›n›n 100 milyon dolara mal
olmas› beklenirken inflaat›n›n da 1 y›l içinde
bitirilerek 2011 y›l›nda hizmete aç›lmas› bek-
leniyor. Öte yandan Ankara fiaflmaz’da faaliyet
gösteren yurt içi lojistik flirketleri de Nisan
ay›nda Ankara Lojistik Üssü’ne tafl›nacak.

Ankara Lojistik
Üssü’nde 2. etap 
çal›flmalar› bafllad› 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 2.99
ANKARA 3.02
‹ZM‹R 2.98
ADANA 3.00

D.BAKIR 3.06
S‹VAS 3.07
I⁄DIR 3.10
HATAY 2.99

TÜRK YAPIMI İLK ACTROS 
3 ARALIK’TA BANTTAN iNECEK 

8. SAYFADA

TOBB VERİLERİ 

GEÇİŞ BELGESİNDE %9.70 ARTIŞ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i, Ticaret
ve TIR Dairesi Baflkanl›€›’n›n verilerine
göre, 2010 y›l› Ekim ay›nda, 2009 y›l›
Ekim ay›na göre verilen Geçifl Belgesi

say›s›nda yüzde 2,37’lik, TIR Karnesi say›s›nda
da yüzde 0,03’lük bir art›fl yafland›.2099
Ekim’inde 81 bin 941 olan geçifl belgesi say›s›
bu y›l›n Ekim ay›nda 83 bin 879’a yükseldi.
TIR Karnesi say›s› ise 57 bin 296’dan 57 bin
313’e ç›kt›. Ayn› verilere göre  bu y›l›n ilk on
ay›nda Verilen Geçifl Belgesi say›s›nda geçen
y›la göre yüzde 9.70’lik, yine ayn› dönemde
verilen TIR Karnesi say›s›nda da yüzde 13,02’lik
bir art›fl gerçekleflti. Geçen y›l›n ilk 10 ay›nda
709 bin 30 olan geçifl belgesi say›s› bu y›l 777
bin 775’e ç›karken, 480 bin 941 olan TIR Kar-
nesi say›s› da 543 bin 579’a yükseldi.

TIR Karnesi ve geçifl 
belgesi say›s›ndaki 
art›fl h›z› yavafllad› 

NAZMİ 
ÖZCAN

ORUÇ
KAYA

Günün Önemine 
Bianen Kurban Bayramı

Kimler geldi, kimler geçti 

NİZAMETTİN 
KARADAĞ

K1 BELGESİ 
TRAFİK KAZALARI4 86

AğUSTOS’TA EğİTİM 

2010 y›l› Ekim ay›nda, 2009 y›l› Ekim ay›-
na göre Verilen Geçifl Belgesi say›s›nda
yüzde 2,37’lik, TIR Karnesi say›s›nda da

yüzde 0,03’lük bir art›fl yafland›.

6. SAYFADA

U.N RO-RO YENi
HATLAR AÇACAK
Yugoslavya’n›n da€›lmas›yla birlikte yaflanan ta-
fl›ma sorunlar›na bir alternatif olarak kurulan
U.N RO-RO bugün 11 gemisiyle kendi alan›n›n
lideri konumuna geldi. Son olarak Marsilya li-
man›n› portföyüne ekleyen U.N Ro-Ro Romanya
ve Yunanistan Lavrion Limanlar›na da sefer açma
haz›rl›€›na girerken bu iki
ülke ile olan bürokratik
sorunlar›n bitmesini
bekliyor. 8’DE 

AKSARAY KAMYON ÜRETİM ÜSSÜ  OLUYOR
Dünyanın en çok satan kamyonu Mercedes Actros’un Türki-

ye’deki üretimi başlıyor. Nisan ayında alınan karar sonrasında
üretilen ilk Türk yapımı Actros Aksaray Fabrikası’nda 3 Aralık’ta
banttan inecek. Alman otomotiv devi Mercedes, Nisan ayında
yaptığı açıklama ile Almanya Wörth Fabrikası’nda üretilen
Actros modelinin 2010 yılı sonundan itibaren Aksaray Fabri-
kası’nda da üretileceğini duyurmuştu.  İlk Türk üretimi Actros
Aksaray’da banttan inmeye hazırlanıyor.  Türkiye’de üretilen
ilk Actros 3 Aralık tarihinde banttan inecek.  Türk malı Actros’un
üretimi için düzenlenecek olan törende aynı zamanda Mercedes’in
Türkiye yatırımları açıklanacak. Actros üretimi için Aksaray
Fabrikası’na ilk etapta 12 Milyon Euro’luk yatırım yapılacak.
Aksarayda yılda 1000 adet Actros üretilmesi planlanıyor.

TASIMACILAR

TÜRKİYE’NİN RÜZGAR
SANTRALLERİNİ 
“HAREKET” PROJE 
KURUYOR 

9. SAYFA
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ADR’DE

ULUSOY LOJiSTiK 
YÜZDE 60 BÜYÜDÜ 

İSMAİL YILDIZ
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Mardin merkezli Altunsoy Uluslararas› Nakliyat yine
TIRSAN Treyler’i seçti. Altunsoy, TIRSAN’dan 16 adet
semi-treyler ald›. TIRSAN Treyler’in Adapazar› tesislerin-
de gerçeklefltirilen teslimat töreninde araçlar› Altun-
soy’un sahibi Abdulselam Altunkaynak’a DAF-TIRSAN
A.fi. Pazarlama Müdürü Haluk Özen teslim etti. Firmala-
r›n›n 2002 y›l›nda Mardin’de kuruldu€unu belirten Altun-
soy Uluslararas› Nakliyat’›n sahibi Abdulselam Altun-

kaynak, tercihlerinin her daim TIRSAN Treyler oldu€unu
dile getirdi. Filolar›nda 32 adet çekici ve semi-treyler bu-
lundu€unu kaydeden Altunkaynak, “TIRSAN’›n kalite-
den ödün vermeden, son derece dayan›kl› araç üretmesi
ve yüksek ikinci el de€eri TIRSAN’› tercih etmemizin en
önemli nedenleridir. Altunsoy’u kurdu€umuz günden beri
hep TIRSAN’da karar k›ld›k. Filomuza 16 adet TIRSAN
semi-treyler eklemekten son derece memnunuz” dedi.

‹
nflaat ve taahhüt sektörünün önde gelen fir-
malar›ndan olan Bayburt Group, filosuna ek-
ledi€i 57 adet Ford’u Eskiflehir’de yap›lan tö-
renle teslim ald›.20’si Ford Cargo 3532 Damper

ve 37’si Ford Cargo 1838 çekici olan araçlar›n tes-
limat törenine Ford Otosan Kamu ve Sat›fl Bölge
Müdürü M.Caner Sinano€lu, sat›fl› gerçeklefltiren
Ford yetkili sat›c›s› Tan Oto’nun Genel Müdürü
M.Serdar M›nd›ko€lu ile Sat›fl Müdürü Çetin
Selçuk Arslan, Bayburt Group temsilcisi Güngör
fientürk kat›ld›. 

ARAÇ PARKINDAKİ FORD’LAR ÇOğALIYOR 
Park›nda 67 adet Ford Cargo araç bulunan Bayburt

Group temsilcisi Güngör fientürk, törende yapt›€›
konuflmada; Ford Cargo 1838 ve Ford Cargo 3532’yi;
en a€›r koflullarda bile sorunsuz çal›flmas›, düflük
yak›t tüketimi ve arkas›nda sat›fl sonras›nda h›zl›
çözüm üreten Ford Otosan’›n bulunmas› nedeniyle
tercih ettiklerini belirtti.

“MÜŞTERİMİZİN HER KOŞULDA YANINDAYIZ”
Teslimat› gerçeklefltiren Ford Otosan Ana bayi

Tan Oto’nun Genel Müdürü M.Serdar M›nd›ko€lu
ise konuflmas›nda, sürekli geliflen a€›r ticari paza-
r›nda, yeni ürünlerle inflaat serisine çok güçlü bir
girifl yapan Ford kamyonlar› pazar paylar›n› art›rarak
satmay› planlad›klar›n› ve her türlü s›k›nt›s›nda

müflterinin yan›nda olacaklar›n› belirtti.
Ford Otosan A€›r Ticari Araçlar Bölge Müdürü

Caner Sinano€lu da;  “Sektörünün öncü firmala-
r›ndan Bayburt Group’un markam›z› tercih etme-
sinden memnuniyet duyuyoruz. Müflteri ve flantiye
odakl› hizmet anlay›fl›m›zla birlikte, teknolojik
yeniliklerle ve müflterileri talepleri do€rultusunda
gelifltirilen yeni seri araçlar›m›zla çok daha fazla
sat›fl ve teslimat yapaca€›z” dedi.

Bayburt Group temsilcisi Güngör fientürk, teslim
töreninin ard›ndan, Ford Otosan ‹nönü Kamyon
Fabrika Müdürü Mustafa Menkü’yü ziyaret ederek,
2011 y›l› içinde sat›n almay› planlad›klar› yeni
Ford Cargo’lar ile ilgili bilgi ald›.

ALTUNSOY 
NAKLİYAT YİNE 

TIRSAN DEDİ

Bayburt Group, 20 adet
Ford Cargo 3532 Dam-

per ve 37 adet Ford Car-
go 1838 çekici olmak
üzere toplam 57 Ford
Cargo arac›, Eskifle-

hir’deki flantiyesinde ya-
p›lan törenle teslim ald›. 

BAYBURT GROUP 
TERCiHiNi YAPTI: FORD CARGO

Elif ÖZYILMAZ ADANA 
Filosunda 100’e yak›n araç bulunan Miray Temizlik

araç yenileme hamlesine girdi ve ilk kez filosuna Isuzu
NPR ekledi. 2005 model araçlar›n› yenilemeye bafllayan
ve Seyhan Belediyesi’ne temizlik hizmeti veren Miray
Temizlik’in ald›€› 31 adet Isuzu NPR törenle firmaya
teslim edildi.  Adana’da yap›lan teslimat törenine Isuzu
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Pazarlama
Müdürü Efe Yaz›c›, Miray Temizlik Genel Müdürü
Caner fiirin, firma orta€› Mustafa Acar, yeni araçlar›n
sat›fl›n› gerçeklefltiren Isuzu Adana Bayii Yusuf Baysal
Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Adem Baysal ve Sat›fl
Müdürü Fatih Ilg›n kat›ld›. 

NPR’LER YOK SATIYOR 
Adana’da tek seferde yap›lan en büyük kamyonet

teslimat›na imza att›klar›n› ifade eden Anadolu Isuzu
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, yeni NPR
serisinde Euro4 motora geçiflle beraber ciddi bir fiyat
art›fl› yaflanmas›na ra€men araçlar›n “Yok” satt›€›n›
söyledi. Tamay;  “Adana’n›n teslim edilen en büyük
parti bu. Burada yeniden örgütleniyoruz. 10 y›l ara ver-
di€imiz ve yeniden çal›flmaya bafllad›€›m›z yeni bir ba-
yiimiz Adana’da bizi temsil ediyor. Adana’da iyi bir
imaj›m›z vard›. Bu imaj biraz daha parlat›l›yor. Bu
sat›flta Seyhan Belediyesi’ne temizlik hizmeti veren
Miray Temizlik’e yeni araçlar teslim ettik. Yeni seride
Euro 4’e geçiflle beraber ciddi bir fiyat art›fl› yaflad›k
ama bu art›fl ve yeni araçlar kabul gördü.  Deyim yerin-
deyse “yok” sat›yoruz. Bu teslim törenleri devam ede-
cek.” diye konufltu. 

“YİNE ISUZU ALIRIZ” 
Araçlar›n gün boyu Seyhan’da çöp toplama iflinde

kullan›ld›€›n› ve günde ortalama 120-130 kilometre
yol yapt›€›n› anlatan Miray Temizlik Genel Müdürü
Caner fiirin ise Isuzu tercihinin öncelikli nedeni olarak
yak›t tasarrufunu gösterdi. fiirin;  “Bu araçlar 365 günde
ortalama 120- 130 kilometre yap›yor. Bu y›lda 50 bin
kilometre demek. Bu nedenle yak›t ekonomisi bizim
için çok önemli. Isuzu’ya geçtikten sonra yak›t mali-
yetimizde yüzde 10 ile 15 aras›nda tasarruf ettik”
derken ihtiyaç olmas› halinde tercihlerinin yine Isuzu
olaca€›n›n alt›n› çizdi. 

Türkiye genelinde sat›lan pick-up’lar›n yüzde 3.5’unun
Adana’da sat›ld›€›na dikkat çeken Fatih Tamay  Pick-
up’lar›n tar›m sektöründen büyük ilgi gördü€ünü bu
nedenle bu fuara kat›ld›klar›n› söyledi. 

DAF XF 105.460
Elite Edition dedi
fioför güvenliği ve konforunu ön planda tutarak ge-
lifltirilen DAF XF 105.460 Elite Edition, Tosun Ulus-
lararas› Nakliyat’›n da tercihi oldu. Tosun Nakliyat,

DAF XF 105.460 Elite Edition’› filosuna katt›. 

Merkezi Hollanda’da bulunan Tosun Transport
Holland BV’nin Türkiye’deki flirketi olan Tosun
Uluslararas› Nakliyat bir adet DAF XF 105.460
Elite Edition’u, TIRSAN’›n Had›mköy tesislerinde
düzenlenen törenle teslim ald›. Tosun Nakliyat’›n
firma yetkilisi Selami Ceyhan’a arac›n› DAF-
TIRSAN Otomotiv A.fi. Had›mköy fiubesi Müflteri
Temsilcisi Onur Güldik teslim etti. Filolar›ndaki
14 çekicinin 12’sinin DAF oldu€unu dile getiren
Selami Ceyhan, ilk kez DAF XF 105.460 Elite
Edition’› sat›n almaktan ötürü memnun olduklar›n›
söyledi. 

MOTOR 1.6 MİLYON KİLOMETREYİ GÖRÜYOR 
Eylül 2009’dan itibaren Türkiye pazar›nda

DAF XF 105.460 Elite Edition’›n görücüye ç›k-
t›€›n› belirten DAF-TIRSAN Otomotiv A.fi.
Had›mköy fiubesi Müflteri Temsilcisi Onur
Güldik, çekicilerin Türkiye’de büyük bir ilgi
gördü€ünü ifade etti. Güldik; “Avrupa’n›n önde
gelen sektör dergilerinden ‘Truck and Driver’
okuyucular› taraf›ndan ‘Gelmifl geçmifl En ‹yi
Kamyon Ödülünü’ (Best Truck Ever) alan DAF
XF Serisi, yeni Elite Edition ile beraber hem
sürücü konforuna hem de ekonomik tafl›mac›l›€›
düflünerek birçok avantaj sunuyor.

SEYHAN’IN TEMİZLİğİ ISUZU’YA EMANET
Seyhan’›n temizliğini Isuzu’lar gerçeklefltiriyor. Filosundaki araçlar› yenilemeye bafllayan Miray Temizlik

ilk etapta 31 adet Isuzu NPR ald›. Yeni NPR’ler art›k Seyhan’›n sokaklar›n› temizlemek için yola ç›kt›. 

TOSUN NAKLİYAT

Çiftçi Tekstil ve 
Har›klar Tafl›mac›l›k
Axor’u tercih etti 

Mercedes-Benz Türk filo teslimatlar›na 
h›zla devam ediyor. Son olarak Çiftçi Tekstil 

19 adet Axor 1840LS al›rken, Har›klar Tafl›mac›l›k
da 10 adet Axor’u filosuna katt›. 

Çiftçi Tekstil 2010 y›l› içinde ikinci kez tercihini
Mercedes-Benz Axor çekicilerden yana kulland›
ve 19 adet Axor 1840LS Euro4 ile filosunun
gücüne güç katt›.

Mercedes - Benz Türk A.fi.'nin Aksaray Kamyon
Fabrikas›’nda düzenlenen teslimat törenine Çiftçi
Tekstil'den nakliye sorumlusu ‹smail Dalanbaz,
Mercedes-Benz Türk A.fi. Kamyon Müflteri Mer-
kezi'nden Teknik E€itmen Halil Ery›lmaz kat›ld›.
Teslimat töreninde konuflma yapan Çiftçi Tekstil
nakliye sorumlusu ‹smail Dalanbaz; ''Mercedes-
Benz araçlar›, az yak›t tüketmesi, ikinci el de€erinin
yüksek olmas› ve yedek parça sorununun olma-
mas›ndan dolay› tercih ettik'' fleklinde konufltu.  

Di€er taraftan Har›klar Tafl›mac›l›k da araç ter-
cihini yeniden Mercedes-Benz Axor 1840LS E5
çekicilerden yana yapt› ve 10 adet Mercedes-
Benz Axor’u da filosuna katt›.

Teslimat töreni, Mercedes - Benz Türk A.fi.
Aksaray Kamyon Fabrikas›’nda yap›ld›. Törene,
Har›klar Firma Sorumlusu Mehmet Anlar, Mer-
cedes-Benz Türk A.fi. Kamyon Müflteri Merkezi
Yöneticisi Alper Ayd›n kat›l›rken; Mehmet Anlar
teslimat s›ras›nda yapt›€› konuflmada, piyasan›n
en az yak›t tüketen arac› olmas›, ikinci el de€erinin
yüksek olmas› ve yedek parça sorununun olma-
mas›ndan dolay› Axor araçlar› tercih ettiklerini
belirtti. Anlar, 2010 y›l› içinde al›mlar›n› sürdü-
receklerini de sözlerine ekledi.

MERCEDES-BENZ TÜRK

Serin Treyler’den filolara taze kan
Serin Treyler, Kayseri Seker bünyesindeki Panpet Petrol’e y›l-

bafl›nda üretimine bafllanan, fazla hacimli yük tafl›maya elveriflli
ve kullan›m kolayl›€› ile gözde bir ürün haline gelen Serin
Damper Large treylerden 25 adetlik teslimat›n› gerçeklefltirdi.

2009 y›l›n›n son dönemlerinde olumlu gelifleler gösteren piya-
salar›n 2010 y›l›na geçildi€inde h›z›n› artt›rmas›yla oluflan
talepleri karfl›lamak ad›na, üretim, Ar-Ge ve sat›fl sonras› hiz-
metlerinde yenilikler yapan Serin Treyler, y›lsonu hedeflerinin
üzerinde bir sat›fl adetine ulaflaca€›n›n sinyallerini, yapt›€› tesli-
matlarla ortaya koyuyor. 

Serin Treyler, Türkiye sanayisinin kalbi konumundaki Kayseri’de
faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluflu içindeki
yerini yükseltmeye devam eden Kayseri Seker bünyesindeki Panpet
Petrol‘e y›lbafl›nda üretimine bafllanan, fazla hacimli yük tafl›maya
elveriflli ve kullan›m kolayl›€› ile gözde bir ürün haline gelen Serin
Damper Large treylerden 25 adetlik teslimat gerçeklefltirdi.

Panpet Genel Müdür Yard›mc›s› Tahir Durmufl “Serin Treyler
tercihinin ne kadar do€ru oldu€unu teslim alm›fl oldu€umuz 25
adetlik bu teslimatla görmüfl olduk. Umar›m bu gibi verimli ça-
l›flmalar›m›z artarak devam eder” dedi. 
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SEKTÖRDEN Castrol, Castrol EDGE’in performans özelliklerini kan›tla-
yan birbirinden ilginç testleri Türkiye çap›nda oto sanayi site-
lerine götürdü. Tek tek sanayi sitelerini gezen Castrol EDGE
Performans Üssü’nde uygulanan testler sayesinde, Castrol
EDGE’in çok s›cak ve çok so€uk ortamda üstün performans›n›
nas›l korudu€unu ustalar kendi gözleriyle gözlemledi. Castrol
EDGE motor ya€›n›n ekstrem iklim flartlar›nda üstün perfor-
mans›n› kan›tlayan test sonuçlar›, birbirinden ilginç deneyler-
le uygulamal› olarak ustalara anlat›ld›. Castrol EDGE Perfor-

mans Üssü’nde ayr›ca özel olarak haz›rlanan pistte uzaktan
kumandal› otomobil yar›fl›, zihinsel komutla hareket ettirilen
sihirli top oyunu Mindball, otomobil yar›fl› merakl›lar›n›n çok
sevdikleri FORZA 2 X-Box 360 gibi bilgisayar oyunlar› yer
ald›. Castrol EDGE hakk›ndaki 5 soruya do€ru yan›t verenler
de Castrol’den sürpriz arma€anlar kazand›. 

Castrol EDGE Performans Üssü aktiviteleri, Bursa’da bafl-
layan turunu Ankara, Konya, Kayseri, Diyarbak›r Mardin, Ga-
ziantep duraklar›ndan sonra ve fianl›urfa’da sona erdirdi. 

TASIMACILAR
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E dirne Valisi Gökhan Sözer ve öteki
yetkililer taraf›ndan karfl›lanan Yaz›c›,
Edirne Gümrük ve Muhafaza Baflmü-
dürlü€ünün de bulundu€u Kap›kule

S›n›r Kap›s›'nda, kaçakç›l›kla mücadele için olufl-
turulan risk analiz merkezlerinde incelemelerde
bulundu, yetkililerden bilgi ald›. 

“SORUNLAR BULGARİSTAN 
TARAFINDAN KAYNAKLANIYOR” 

Kap›kule S›n›r Kap›s›'n›n, Avrupa'n›n en modern
s›n›r kap›s› oldu€unu kaydeden Bakan Yaz›c›,
ancak hafta sonlar› ç›k›fllarda yo€unluk yafland›€›n›,
bununla ilgili kendisine de duyumlar ulaflt›€›n›
söyledi. Bunun Türkiye'den de€il Bulgaristan'dan
kaynakland›€›n› belirten Yaz›c›; ''Geçen günlerde
bu kap›da yo€unluk oldu€u flikâyeti ulaflt› bana.
Sorunun nedenini ö€renmek için baflmüdürü ara-
d›m. Bulgaristan'dan kaynaklan›yor. Bulgaris-
tan'daki iki kantardan birisi onar›m nedeniyle
çal›flm›yordu. Onun için bir birikme olmufl'' dedi.

Gümrük kap›lar›n›n çok güzel çal›flt›€›n› ifade
eden Yaz›c›, flöyle devam etti: ''Burada teknolojik
araç gereçlerin devreye sokulmas›yla gerek küçük
araç geçifli, gerek büyük araçlar›n geçifli ve gerekse
insanlar›n geçifli s›ras›nda X-Ray cihaz›nda flüpheli
durumlara rastlan›rsa arkadafllar›m›z de€erlendi-
riyor. Araçlar araba hangar›na al›n›p arama yap›-
l›yor. Eflyalar ve bagajlarla alakal› bir durum
varsa flah›slara açt›rmak suretiyle kontrol yap›larak
gayet güzel bir hizmet sunuluyor.''

Bütün bunlara ra€men vatandafllara ulaflan so-
runlar›n, do€rudan baflmüdüre, valiye veya kendi-
sine ulaflt›r›lmas›n› isteyen Yaz›c›; ''Gümrük ka-
p›lar› ülkenin görüntüsünü yans›tan aynalard›r.
Buras› dünyan›n ikinci Avrupa'n›n ise en büyük
s›n›r kap›lar›ndan bir tanesidir. Birkaç eksi€imiz
var. Onu da dönüflümüzde de€erlendirece€iz'' dedi.

“KAÇAKÇILARIN YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTICI”
Tarih boyunca kaçakç›l›€›n oldu€unu anlatan

Yaz›c›, flunlar› kaydetti: ''Kaçakç›l›€a tevessül

etmifl insanlar s›n›r kap›lar›n› kullan›yor. Kaçak-
ç›l›€›n önlenmesi için arkadafllar›m›z teknolojinin
imkanlar›n› kullanarak çal›flmalar›n› yap›yor. Buna
tevessül eden insanlar› yakal›yor ve adli makamlara
sevk ediyor. Kaçakç›lar›n kulland›klar› yöntemler
çok flafl›rt›c›. Ben onlar› özellikle görüntülemenizi
istedim. Asl›nda mümkün olsa da vatandafllar›
bilgilendirmek için duyurabilsek. Bakanl›€›n bütçe
görüflmelerinde sunum yaparken kaçakç›l›k ör-
neklerini foto€raflarla milletvekillerine da€›tt›m.
Takma aya€› içerisine uyuflturucu koymufl. TIR’›n

lastikleri aras›na kaçak insan yerlefltirmifller. Ka-
çakç›l›€›n her türlüsü kötüdür. Et kaçakç›l›€› da
öyledir. Son zamanlarda et fiyatlar› konusunda
yaflanan spekülasyon, kaçakç›lar›n ürün tercihlerini
farkl›laflt›r›yor. Kaçakç›l›€›n önlenmesi konusunda
ekonomik cezalar cayd›r›c› olmuyorsa cayd›r›c›
yasal önlemlerin al›nmas› gerekir. Bana göre yurt
d›fl›na ç›k›fl pulu uygulamas› kald›r›lmal›. ‹nsanlar
hava yolu bileti al›rken bu bedeli ödesinler. Bileti
ç›k›fl için nas›l olsa kullanacak. Ç›k›fl pulu için
tekrar u€raflmak zorunda kalmas›n.''

Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, çeflitli ziya-
ret ve aç›l›fllar için geldiği Edirne'de, Kap›kule

S›n›r Kap›s›'nda incelemelerde bulundu.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Edirne’de halk tarafından sevgiyle karşılandı.

ATAMA RÜZGARI

Son iki y›ld›r Ford Otosan’da Sat›fl ve Sat›fl
Sonras› Saha Operasyonlar› Müdürü olarak
görev yapan Tibet Soysal da Ford Otosan
Pazarlama Müdürlü€ü’ne getirildi.

Ford Otosan Servis ve Yedek Parça Direktörlü€ü’ne
Serhan Turfan atand›. Bo€aziçi Üniversitesi Makine
Mühendisli€i mezunu olan Serhan Turfan, daha
sonra iflletme (MBA) dal›nda master yapt›. 1995
y›l›nda Ford Otosan’da ifl hayat›na bafllayan Turfan;
2000-2003 y›llar› aras›nda Sat›fl Planlama Mü-
dürlü€ü, 2004-2006 y›llar› aras›nda Filo Sat›fl Mü-
dürlü€ü görevlerinde bulundu. Serhan Turfan,
2006 y›l›ndan bu yana Ford Otosan Pazarlama
Müdürü olarak görev yap›yordu.
Serhat Turfan’›n yerine Pazarlama Müdürü olan
isim ise Tibet Soysal oldu. ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi Makine Mühendisli€i Fakültesi mezunu
olan Tibet Soysal, Koç Üniversitesi’nde EMBA
yüksek lisans e€itimi ald›. 1997 y›l›nda Ford Oto-
san’da çal›flma hayat›na bafllayan Soysal, s›ras›yla
pazarlama ve sat›fl bölümlerinde ürün yönetimi,
bölge sat›fl, sat›fl planlama ve filo sat›fl müdürlü€ü
görevlerini üstlendi. Daha sonra Köln’de bulunan
Ford Avrupa Merkezi’nde Avrupa Sat›fl Koordi-
natörü olarak görev yapt›.Tibet Soysal, son iki
y›ld›r Ford Otosan’da Sat›fl ve Sat›fl Sonras› Saha
Operasyonlar› Müdürü olarak görev yap›yordu.

FORD OTOSAN’DA 
görev değifliklikleri
2006 y›l›ndan bu yana Ford Otosan Pa-

zarlama Müdürü olarak görev yapan
Serhan Turfan, Ford Otosan Servis ve
Yedek Parça Direktörlü€ü’ne atand›.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›€› akaryak›t is-
tasyonlar›n›n denetimine h›z verdi. Bakan
Nihat Ergün bu y›l yap›lan denetimler
sonunda uygunsuz sat›fl yapan akaryak›t

istasyonlar›na 1 milyon 889 bin 353 lira ceza
uyguland›€›n› belirtti.  

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün Bakanl›k
olarak piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri
çerçevesinde akaryak›t istasyonlar›nda 2010
Ocak-Kas›m döneminde gerçeklefltirdikleri de-
netimler ve kontrollere iliflkin de€erlendirmelerde
bulundu. Ergün, yap›lan denetimler sonucu uy-
gunsuz sat›fl yapan akaryak›t istasyonlar›na bu
y›l 1 milyon 889 bin 353 lira ceza uyguland›€›n›

bildirdi. Bakan Ergün, ''Kimsenin vatandafllar›-
m›z›n güvenli€ini tehdit etmesine, vatandafl›m›z›n
paras›n› bilerek veya bilmeyerek gasp etmesine
izin vermeyiz'' dedi.

Akaryak›t istasyonlar›nda miktar ve damga
kontrolünün yan› s›ra Enerji Piyasas› Düzen-
leme Kurumu (EPDK) iflbirli€i ile de lisans ve
marker denetimleri yapt›klar›n› anlatan Bakan
Ergün, bu y›l tüm Türkiye genelinde yap›lan
denetimlerin yan› s›ra Kocaeli, Gaziantep, Sa-
karya, Diyarbak›r, Mu€la, Samsun, Malatya
ve Ayd›n illerinde 'çapraz denetimler' gerçek-
lefltirdiklerini, tüm bu denetimleri 137 adet
araç ve 578 personelle yapt›klar›n› söyledi. 

BAKANLIK 
akaryak›t 
istasyonlar›na 
göz açt›rm›yor 

YAZICI: “SORUNLARI BANA iLETiN” 
TİBET SOYSAL SERHAN TURFAN
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Vadi SAĞDIÇ MERS‹N

Mersin’de kurulmas› planlanan ulus-
lararas› Çukurova Bölgesel havaliman›
için 1.s›n›f tar›m arazisinin tar›m alan›
d›fl›na ç›kar›lmas› tart›flmalar› yeniden
gündeme geldi. Konuyu bu kez de
Ziraat Mühendisleri Odas› yarg›ya ta-
fl›d›. Geliflmeleri de€erlendiren Mersin
Yap› Müteahhitleri Derne€i Baflkan›
Nesim Ekinci, Toprak Koruma Kuru-
lu’nun karar›n›n iptal edilmesini isteyen
Ziraat Mühendisleri Odas›’n› elefltire-
rek, ‘Çukurova Bölgesel Havaliman›
Projesi’nin engellenmesi ya da önüne
geçilmesine asla müsade etmeyecek-
lerini söyledi.

Ekinci; “Mersin’e kurulacak Çukurova
Bölgesel Havaliman›, birbirini ard›na
iflleyen yarg› süreci nedeniyle sürekli
engellenmeye, iptal edilmeye çal›fl›l›yor.
Ziraat Mühendisleri Odas› Genel Mer-

kezinin açt›€› dava nedeniyle yeniden
yarg› süreci bafll›yor. Tarsus ilçesi s›-
n›rlar› içinde yap›lacak Çukurova Böl-
gesel Havaalan› ba€lant› yolu için Mersin
Toprak Koruma Kurulu, 1.s›n›f sulu
tar›m arazilerinin tar›m d›fl›na ç›kar›l-
mas›na karar vermifl, Bakanl›k da bu
karara olur vermifltir. Ziraat Mühend-
isleri Odas› ise, Mersin ‹dare Mahke-
mesi’ne gönderilmek üzere, Ankara
Nöbetçi ‹dare Mahkemesi’nde dava aça-
rak, Toprak Koruma Kurulu karar›n›n
hukuka ve kamu yarar›na uymad›€›n›
belirtmifl ve iptalini istemifltir. Oysa,
bir an önce bu projenin hayata geçiril-

mesi noktas›nda çaba sarf edilmelidir.
Çukurova Bölgesel Havaliman› bölgeye
çok ciddi bir hareketlilik katacak,
bir çok sektör için de adeta ‘can
suyu’ olacakt›r. Lojistik merkez
kurulmas› için çal›flmalar yürütülen
kentimizde; havaliman› projesi de
çal›flmalara ivme katacakt›r. Mersin
Valisi Hasan Basri Güzelo€lu’nun
konuya gösterdi€i hassasiyeti çok
önemli ve anlaml› buluyoruz. Mersin;
havaliman› projesi ve di€er önemli
at›l›mlarla ilerleyecek, geliflecek ve
hak etti€i noktaya ulafla-
cakt›r” dedi.

Mersin Yap› Müteahhitleri Derneği Baflkan› Nesim Ekinci, Çukurova
Bölgesel Havaliman› projesi için Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği ka-
rar›n Ziraat Mühendisleri Odas›’nca mahkemeye tafl›nd›ğ›n› belirterek,

“Bölgesel havaalan› mutlaka yap›lmal›d›r” dedi.
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Trabzon Belediyesi serdi€i asfalt›n kalitesini art›r-
mak amac›yla makine park›nda bulunmayan las-
tik silindirli yeni bir araç ald›. 

fiimdiye kadar asfaltlama çal›flmalar›nda kullan›-
lan demir bandajl› s›k›flt›rma arac› ile birlikte as-
faltlama çal›flmalar›nda kullan›lacak lastik teker-
lekli silindir arac› sayesinde serilen asfalt›n kalitesi
de art›r›lm›fl oldu. Lastik silindirli s›k›flt›rma arac›
ilk olarak belediye taraf›ndan Bahçecik-Erdo€du

aras›nda yap›lan asfalt çal›flmalar›nda hizmet ver-
meye bafllad›. Trabzon Belediye Baflkan Yard›mc›-
s› Osman Necip Sevinç flimdiye kadar belediye-
nin makine park›nda lastik tekerlekli s›k›flt›rma
arac›n›n bulunmam Belediyemiz makine park›na
böylesine önemli bir arac›n kazand›r›lmas›nda
verdi€i destekten dolay› Trabzon Belediye Baflka-
n› Orhan Fevzi Gümrükçüo€lu’na teflekkür ediyo-
rum” diye konufltu. 

YEREL 
TASIMACILAR

MERSiN LiMANI’NDA YENi BiR REKOR
Mersin Liman›’nda tarihinin en büyük dökme kat› yük 

elleçlemesini gerçeklefltiren MIP, yeni bir rekora imza att›. 

TRABZON
BELEDİYESİ 

MAKİNE PARKINA
YENİ ARAÇ

Vadi SAĞDIÇ MERS‹N

Amerika’dan ithal edilen 60 bin ton
pirinç, M/V TYANA gemisi ile Mer-
sin Liman›’na getirildi.  MIP, 60

bin ton dökme kat› yükün elleçlenmesiyle
tarihinin en büyük dökme kat› yük elleç-
lemesini gerçeklefltirdi. Bu elleçleme miktar›
ile yeni bir rekora imza atan MIP, Türki-
ye’nin en büyük elleçlemelerini yapabilecek
kapasiteye sahip limanlar›ndan biri oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi.

60 bin tonluk pirincin elleçlenmesiyle
rekor k›ran MIP, daha önce 29 Ekim 2009
tarihinde Maritime Newada gemisi ile
gelen 48 bin 818 tonluk pet-kok (kömür)

ile en büyük dökme kat› yük elleçlemesini
gerçeklefltirmiflti. 

EN BÜYÜK LİMAN 
Özellefltirme sonras› kapasitesini iki kat

ekipman say›s›n› üç kat artt›ran MIP, 2010
y›l›nda 2009 y›l›na göre konteyner yük ha-
reketinde yüzde 25 art›fl, konvensiyonel
kargo (DB, GC, LB) yük hareketinde ise
yüzde 27 art›fl gerçeklefltirdi. Y›lda ortalama
15.000.000 ton yük elleçlemesi yap›lan Mer-
sin Liman›, toplam elleçlenen yük miktar›yla
“Türkiye’nin En Büyük Liman›” ünvan›n›
koruyor. 

Hayati Akbaş - ARTV‹N
Artvin Belediyesinin Ata park
ve Merkez Cami etraf›n› yeniden
düzenleme karar› almas›n›n ar-
d›ndan burada buluna flehir içi

yük tafl›yan kamyonetçilere, kendi-
lerine yer bulmalar› konusunda teb-
ligat› yap›ld›. Kamyonetçi esnaf› ma€-
dur olaca€›n› söylemesine ra€men
Belediyenin iste€ini yerine getirdi. 

KAMYONETÇİLERİN YENİ ADRESİ
Uzun y›llard›r Merkez Camii etra-

f›ndan müflteri bekleyen ve vatandafl-
lara baflta ev eflyas› olmak üzere yük
tafl›mac›€› alan›nda hizmet veren Koo-
peratif üyeleri, flehrin daha güzel olmas›
ve bu bölgede yaflanan araç yo€unlu€u
azalt›lmas› katk› sa€lamak amac›yla
yeni yere tafl›nma konusunda isteksiz
olmalar›na ra€men kulübelerini kam-
yonetlerine yükleyerek tafl›nd›lar. 

Tafl›nma s›ras›nda aç›klama yapan
kamyonetçi esnaf› Yaflar Tekin Aklan
flunlar› söyledi: “Müflterilerimizi yeni
yere bekliyoruz. Tafl›nd›€›m›z yer mer-
keze 1,5 km mesafede, vatandafl oraya
nas›l gelecek biz de bilemiyoruz. Taksi
tutup mu gelecek yoksa yürüyerek
mi gelecek bilmiyoruz.” 

Artvin’de kamyonetçi durağ› tafl›nd› CTO

Habur'u Baflbakan'a 
fi‹KAYET ETT‹

Cizre Ticaret ve Sanayi Odas› (CTO)
Yönetim Kurulu Baflkan› Adnan Elçi,
Baflbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir
mektup göndererek, bölgede yaflanan

ekonomik geliflmeler ve Habur S›n›r Kap›s›
ile ilgili s›k›nt›lar› dile getirdi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odas›  Yönetim
Kurulu Baflkan› Adnan Elçi, Baflbakan Recep
Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek,
bölgede yaflanan ekonomik geliflmeler ve
Habur S›n›r Kap›s›'n›n yolu ile ilgili s›k›nt›lar›
dile getirdi.  Elçi, Habur'da sürekli bir vali
yard›mc›s›n›n görevlendirilmesini istedi.

Elçi, mektubunda ülkenin ekonomik ve
sosyal kalk›nmas› ile ve demokratikleflme
noktas›nda yapm›fl olduklar› hizmetlerinden
dolay› Baflbakan'a teflekkür etti. Irak'a aç›lan
Habur S›n›r Kap›s› ile ilgili iki önemli sorun
yaflad›klar›n› anlatan Elçi, "Nakliyeciliğin
önündeki engellerin kald›r›lmas›, fianl›urfa
ile Habur aras›ndaki yolun standart hale ge-
tirilmesi gerekir. Sayenizde modernize edilen
Habur S›n›r Kap›s›'n›n istenilen düzeyde ça-
l›flt›r›lmas›, engelleyici tüm ifllemlerin kal-
d›r›lmas›, kap›da sürekli bir vali yard›mc›s›n›n
görevlendirilmesi gerekmektedir." dedi.

Kimler geldi, kimler geçti 

Nazmi
ÖZCAN  

SİDER;

Halik COŞKUN/S‹LOP‹ 
Silopi ‹thalat-ihracet ve S›n›r Ticareti Derne€i
(S‹DER) yönetim kurulu ad›na aç›klama ya-
pan 2’inci Baflkan Mehmet ‹hsan Kalkan;

“Irak’a vize uygulamas›n›n kald›r›lmas›, iki ülke
aras›ndaki iliflkileri gelifltirece€i gibi, ticaret hac-
minin de artmas›n› sa€layacakt›r” dedi. Kalkan
yapt›€› aç›klamada; Irak vatandafllar›na uygulanan
vizenin hemen kald›r›lmas›n› istedi. Kalkan aç›k-
lamas›nda; “Ülkeler aras›ndaki iliflkilerin geliflti-
rilmesi ve gerekse ticaret hacminin art›r›lmas›
bak›m›ndan Irak’a uygulanan vize uygulamas›n›n
kald›r›lmas› gerekiyor. Vize uygulamas›n›n kal-
d›r›lmas› halinde bölge ticaretinde ciddi bir art›fl
olacakt›r. Bunun ayn› zamanda bölge ekonomisine
de çok büyük katk›s› olacakt›r. Bunun en somut
ve bariz örne€ini Suriye ile olan iliflkilerdir” diyen
Kalkan; “Suriye ile karfl›l›kl› vize uygulamas›n›n
kald›r›lmas›ndan itibaren, özellikle baflta  Gazi-
antep, Hatay ve Mersin illerinde otellerin  doluluk
oran›n›n yükseldi. fiimdi Irak’a vizenin kald›r›lmas›
da ayn› etkiyi sa€layacakt›r” dedi. 

“IRAK TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMİYORSA
TÜRKİYE’DE IRAK’TAN İSTEMEMELİ”

Vize uygulamas›n›n kald›r›lmas› için gerekli
çal›flmalara bafllad›klar›n› ve yak›n bir zamanda
bu çal›flmalar›n› kamuoyu ve ilgili bakanl›klar
nezdinde aç›klayacaklar›n› belirten S‹DER 2. Bafl-
kan› Kalkan; “Gelece€e dair planlar› hep birlikte
yapmam›z gerekir. Gelece€imizi infla ederken he-
pimize görevler düflmektedir. Yapaca€›m›z bu ça-
l›flmalar ile birlikte, gelecek nesillere daha iyi ve
yaflanabilir bir ortam b›rakabiliriz. Bu sorumluluk
hepimize aittir. Ülkeleraras› diyalogun ilerlemesi,
kültürlerin birbirine yak›nlaflmas›, insanlar›n bir-
birlerini daha iyi anlamalar›n› da sa€layacakt›r.
Vize uygulamas›n›n kald›r›lmas›, tüm bu amaçlara
da ayn› zamanda hizmet edecektir.” dedi.

“Tek tarafl› vize 
HAKSIZLIK”

Irak’tan Türkiye’ye geçişte uygulanan vize bölge
ticaretinin yavaşlamas›na neden oluyor.

Silopi ‹thalat-‹hracat ve S›n›r Ticareti Der-
neği (S‹DER) Irak’a vizenin kald›r›lmas›n› is-
tedi. S‹DER 2. Baflkan› Mehmet ‹hsan kal-
kan vizenin kald›r›lmas›n›n bölge ticaretin-

de ciddi art›fl sağlayacağ›n› ifade etti. 

KAÇAKÇILAR DURMUYOR

Gümrük muhafaza ekiplerince Gaziantep'te
düzenlenen operasyonda, kullan›lm›fl at›k
ya€lar› çeflitli kimyasallarla kar›flt›rarak
''ucuz mazot'' ad› alt›nda satan 5 kiflilik fle-

beke ortaya ç›kar›ld›. Operasyonda kaçak akaryak›t
olarak piyasaya sürülmeye haz›rlanan, 450 bin
lira de€erinde 251 bin 557 litre at›k ya€ ele
geçirildi. Di€er taraftan 4 ton 800 kilo motorin
olarak kullan›lmak üzere haz›rlanm›fl at›k ya€ ve
250 litre benzin de ele geçirildi. 

Olayla ilgili 5 kifli hakk›nda Gaziantep Cum-
huriyet Baflsavc›l›€›na suç duyurusunda bulunu-
lurken Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
Neflet Akkoç, özellikle  4760 say›l› özel tüketim
vergisi kanununa ekli liste kapsam›nda yer alan
ve ÖTV muafiyeti uygulanan akaryak›t harici
petrol ürünlerindeki ithalat›n artt›€›n› tespit et-
tiklerini, bu nedenle suiistimalleri önlemeye yö-
nelik operasyonlara h›z verdiklerini söyledi. 

2010 BİLANÇOSU 
Akkoç, 2010 y›l›n›n ilk 10 ay›nda 2 bin 748 ton

white sprit, bin 629 ton motorin, 76 ton 357 kilo
benzin, 19 ton 30 kilo baz ya€, 6 bin 736 ton
madeni ya€, 71 ton 580 kilo benzen, 71 ton 380
kilo fuil oil, 77 ton di€er akaryak›t harici ürünlerin
ele geçirildi€ini, ele geçirilen kaçak akaryak›t ve
akaryak›t harici ürünlerin toplam de€erinin ise
58 milyon 415 bin liraya ulaflt›€›n› kaydetti.

Antep’te akaryak›t 
kaçakç›lar›na DARBE 
Gaziantep’te kullan›lm›fl at›k yağlar› çeflitli
kimyasallarla kar›flt›rarak ''ucuz mazot'' ad›

alt›nda satan 5 kiflilik flebeke ortaya ç›kar›ld›.

MERYAP Havaalanını istiyor

Artvin’de Merkez Camii ya-
n›nda hizmet veren fiehir ‹çi
Kamyonetçiler Kooperatifi,

yeni yerine tafl›nd›.

PETROTURK’TEN DEV YATIRIM 

Petroturk Yönetim Kurulu Üyesi
Azize Güraslan, Türkiye genelinde
198 olan istasyonu y›l sonunda 210’a

ç›karacaklar›n› vurgulad›. 
Petroturk, Mersin – Kazanl›’da 25 dö-

nümlük arazi üzerine yapt›rd›€› depolama
ve dolum tesisini de Nisan ay›nda faaliyete
geçirmeyi hedefliyor. 45 bin metreküp
kapasiteye sahip olacak tesis içerisinde 7
adet antrepo, 6 adet gümrüklü tank, 2
adet su tank› bulunacak. Petroturk Yönetim
Kurulu Üyesi Azize Güraslan, tesislerin
hem Mersin için hem de çevre iller için
büyük bir flans olaca€›n› belirtti.

Tesisin tam anlam›yla faaliyete geçme-
siyle birlikte özellikle Güneydo€u ve ‹ç

Anadolu bölgelerindeki bayilere hizmet
vereceklerini ifade eden Güraslan; “Bir
flirketin daha iyi ve h›zl› hizmet verebil-
mesi için depolama ve dolum tesisi bu-
lunmas› gerekiyor. Biz de bayilerimize
en iyi hizmeti sunmak ve ikmal konu-
sunda problem yaflamamak için depolama
projelerine a€›rl›k verdik” dedi. 

“2010 YILI SONUNDA SAYIMIZI 
210’A ÇIKARACAğIZ”

Petroturk olarak Türkiye genelinde flu
anda 198 istasyonla hizmet verdiklerini
ifade eden Azize Güraslan; “Y›l sonu iti-
bariyle istasyon say›s›n› 210 ç›karmay›
hedefliyoruz. Bayilik yat›r›mlar›na h›z ver-
dik. Kazan – kazan ilkesiyle hareket edi-
yoruz. Müflteri memnuniyetini en üst se-
viyelere tafl›yabilecek bayilerle çal›flmay›
tercih ediyoruz. Bayileri müflterimiz olarak
de€il birlikte ortak ifl yapt›€›m›z insanlar
olarak görüyoruz” diye konufltu. 

Petroturk’ün Mersin-Kazanl›’da
25 dönümlük arazi üzerinde bafl-
layan depolama ve dolum tesisi
inflaat› Nisan’da sona erecek.  

NESİM EKİNCİ

A
jda Pekkan’›n bu güzel yorumlad›ğ› şark›y›
dinlerken, akl›ma  uluslararas› karayolu nak-
liyeciliği ile iştigal eden ve geçmişte pazarda
faal olan, bugün faal olmayan şirketler geldi,

tümünü hat›rlama imkan› tabiî ki mevcut değil.
Biraz araşt›rma yapt›m, aşağ›daki tablo ç›kt› ortaya

(Eski faturalara not düşülür idi-(HATA VE N‹SYAN MÜS-
TESNADIR) diye. Evet hatalar var ise peşinen affola.)

1966’da  TIR Sözleşmesine  Türkiye Cumhuriyeti’nin
taraf olmas›ndan günümüze uzanan zaman diliminde 

PAZARDAN ÇEKİLEN FİRMALAR
∂ Er-şen - Erdoğan Şenay
∂ Esin Nakliyat – Numan Esin
∂ Recai Arslan
∂ Urallar-Cevdet Ural
∂ Contex –Orhan Hakk› Sertel
∂ Yuktaş
∂ Egeman-Ahmet Kuyucu
∂ Frintaş-Ankara ( Ziraat Bankas›-Fisko Birlik-AntBirlik).

Araçlar/140 adet)  Et-Bal›k Kurumu’na devredil-
di(1981)

∂ ‹stanbul Beyn.Nakl.
∂ Maraton
∂ Özvarnal›
∂ Movas
∂ Benek
∂ Transtitko-Ankara
∂ Trans-T›r-Izmir..Turkmenoglu Ailesi.
∂ Gökşen – Nurettin Gökşen
∂ Rav Beynl.nakl.
∂ Dünya Nakl.
∂ Egs-Nak-‹zmir (EGS  Grubu)
∂ ArgunTrans
∂ Arslan Gümr. Ve Nakl.
∂ Berk Nakliyat
∂ Çal›şkan Kardeşler-Ankara
∂ Çel›kay
∂ Daisped-Mehmet Dai
∂ Ektrans (Ekinciler Grubu)
∂ Ernak
∂ Erşan-Ankara
∂ Hira-Kayseri
∂ ‹lhen Gerim-Gerim Nakliyat -Ankara
∂ Kervan Ağ›r Nakl. 
∂ K›yma-Kayseri
∂ Kutaş-Istanbul
∂ Nuhoglu
∂ Or-Trans-Hatay
∂ Osnak
∂ Solmazer/Be-de-se-Mers›n (‹rfan Solmazer)
∂ Sa-sa-Adana (Sabanc› Grubu)
∂ TransBal-Ankara
∂ Uygar Nakliyat -Ankara
∂ Tir-Nak-Izmir. (Metin Akdurak & Orhan Görücüoğlu

Ortakl›ğ›)
EgeTrans-‹zmir.
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Baflta lastik sat›fl› olmak üzere, jant, akü, madeni
ya€, silecek, paspas ve çeflitli aksesuarlar› ile Türki-
ye’de 2007 y›l›ndan beri hizmet veren Premio, raçla-
r›yla ilgili gerekli kontrolleri yapt›ranlara çeflitli f›r-
satlar sunuyor. Premio’ya gelen her arac›n, araç gü-
venlik kontrolleri ücretsiz olarak, uzman ve e€itimli
personel taraf›ndan kontrol ediliyor. Sürücülere,
araçlar›yla ilgili tüm ihtiyaçlar ve çözüm alternatifle-

ri ile ilgili dan›flmanl›k hizmeti veriliyor ve yine üc-
retsiz olarak ya€ de€iflimi yap›l›yor. Yaz ve k›fl lastik-
leri Premio güvencesiyle lastik otellerinde uygun ko-
flullarda saklan›yor. Ayr›ca, Premio’da verilen di€er
hizmetler kampanya süresince indirimli olarak müfl-
terilere sunuluyor. Premio ma€azalar›nda, 15 Aral›k
tarihine kadar 4 adet Goodyear markal› lastik alana
Goodyear s›rt çantas› hediye ediliyor. 

GÜNCEL
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PREMİO’DAN KIŞ
KAMPANYASI 5

K arsan 1997 y›l›nda üretimine bafllad›€›
Peugeot ve Citroën marka hafif ticari
araç üretiminde 100 bin viraj›n› geçti.

Karsan Bursa Fabrikas›’nda Peugeot ve Citroen
marka hafif ticari araçlardan 100 bin adet
üretilmesi kutland›. Karsan’›n Bursa Akçalar
Fabrikas›’nda düzenlenen kutlamaya Karsan
CEO’su Murat Selek, PSA Peugeot Citroën

Ortakl›k ve ‹flbirliklerinden’den Sorumlu Di-
rektör Patrick Lernout ve Peugeot Otomotiv
Pazarlama A.fi. Genel Müdürü Jean Pierre Vi-
eux kat›ld›.

100 bini aflk›n Peugeot Partner ve Citroën
Berlingo arac› üretmifl olman›n, PSA Peugeot
Citroën ile karfl›l›kl› güvene dayal› kuvvetli
bir iflbirli€inin sonucu oldu€unu belirten

Karsan CEO’su Murat Selek; “PSA Peugeot
Citroën gibi dünya devi bir markayla olan 30
y›ll›k iflbirli€imizin bu boyutlara gelmifl olmas›
çok gurur verici. Karsan 2009 y›l›nda belirledi€i
‘S›n›rs›z Ulaflt›rma Çözümleri’ vizyonu do€-
rultusunda otomotiv sektöründe ihtiyaç du-
yulan ulafl›m çözümlerine cevap vermeyi
amaç edindi. Bu ba€lamda PSA Peugeot Citroën

ile olan iflbirli€imiz çok önemli” dedi. 
PSA Peugeot Citroën Ortakl›k ve ‹flbir-

liklerinden’den Sorumlu Direktör Patrick
Lernout ise; ‘Karsan ile iflbirli€imiz 30
y›ldan fazla süredir yeni projelerle besleniyor.
Çok verimli ve üretken bir iflbirli€imiz bu-
lunuyor. Herkese çok teflekkür ediyorum”
fleklinde konufltu.

ALFREDO ALTAVİLLA: 

Iveco’nun yeni CEO’su, Alfredo Altavilla
Brüksel’de düzenlenen 2010 Avrupa Lo-
jistik Zirvesine kat›ld›. Deutsche Post
DHL, Carrefour, Michelin, SAP ve di€er

önde gelen flirketlerle birlikte Iveco taraf›ndan
kurulan AEL (Avrupa Lojistik ‹ttifak›) tara-
f›ndan organize edilen Tafl›mac›l›k ve Avrupa
lojistik endüstrisinin gelece€i konulu  zirvede
“Sürdürülebilir lojistik sisteminin desteklen-
mesinde teknolojinin rolü“ konulu bir sunum
yapan Iveco CEO’su Alfredo Altavilla dizel
motorlar›n, do€al gaz, elektrik ve hibrid sis-
temleri (elektrikli dizel) gibi alternatif çö-
zümlerle kademeli olarak bir araya gelse bile
Avrupa karayolu tafl›mac›l›€›nda lider rolünü
sürdürmeye devam edece€inin alt›n› çizdi. 
Son y›llarda, otomotiv endüstrisinin ba€lay›c›
nitelikteki Avrupa emisyon limitleri ile uyum
sa€lama ve ayn› zamanda ikinci nesil yenile-
nebilir yak›tlar›n gelifltirilmesinde köklü ya-
t›r›mlar yapt›€›n› vurgulayan Altavilla yap›lan
bu yat›r›mlara ra€men, hava kalitesinin iyi-
leflmesi konusunda umulan geliflme halen
trafikte bulunan demode araçlardan ötürü ye-
tersiz kald›€›n› ifade etti. Altavilla karayolu
tafl›mac›l›€›ndaki kirletici maddeler ve CO2
emisyonlar›n›n tatminkâr düzeyde azalt›lmas›
amac› ile trafikteki araçlar›n yenilenmesi için
uygun politikalar›n hayata geçirilmesi gerek-
ti€ini dile getirdi. 

Alfredo Altavilla Iveco’nun sürdürülebilir
ve çevre dostu tafl›mac›l›€a olan ba€l›l›€›n›
bir kez daha yinelerken; ekoloji ve ekonominin
flirketin stratejik seçimlerini yönlendiren
hayati önemdeki faktörler oldu€unu söyledi. 

D‹ZEL MOTORLAR 
L‹DER KALACAK

Iveco, Brüksel’de düzenlenen 2010 Avrupa
Lojistik Zirvesi’ne kat›ld›

Iveco CEO’su Alfredo Altavilla doğalgaz,
elektrik ve hibrit sistemleri gibi alternatif
çözümlere rağmen dizel motorlar›n Av-
rupa karayolu tafl›mac›l›ğ›nda lider rolü-

nü sürdüreceğinin alt›n› çizdi. 

Profesyonel 522’ye
Jüri Özel Ödülü

Y›l›n En ‹yi Lojistik Kamyonu 

BMC, Logitrans 2010 Lojistik Ödül-
leri’nde “Jüri Özel Ödülü”ne lay›k

görüldü. BMC, bu ödüle Profesyonel
522 Hafif Kamyon ile ulaflt›.

Jungheinich İstif Makineleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri Şehitler Cad.

No:47 34794 Alemdağ/Ümraniye •Tel: 0216 312 47 07 

pbx• Faks: 0216 312 47 08

E-mail: info@jungheinrich.com.tr 
Web: www.jungheinrich.com.tr

TIRSAN Treyler, Logit-
rans ,2010 Lojistik Ödül-
leri’nde “Hafif Treyler
Perdeli Tenteli Serisi” ile

Jüri’den özel ödül ald›. Bu ödül-
le “Hafif Treyler Serisi”nin ba-
flar›s› taçlanm›fl oldu. 

4. Logitrans Transport Lo-
jistik Fuar›’nda ilk kez dü-
zenlenen Logitrans 2010 Lo-
jistik Ödülleri sahiplerini bu-
lurken, Türkiye’nin lider fir-
malar›ndan TIRSAN Treyler,
Jüri Özel Ödülü kategorisin-
de “Hafif Treyler Perdeli
Tenteli Serisi” ile ödül ka-
zand›. Ödülü TIRSAN Trey-
ler ad›na ‹flletmelerden So-
rumlu Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Ahmet Y›lmaz al›r-
ken, Y›lmaz’a ödülü CSCMP
Türkiye RT Baflkan› Atilla
Y›ld›ztekin takdim etti. 

“KRİZDEN ÇIKIŞIN 
YOLU İNOVASYON”

Ödülle ilgili aç›klama yapan
TIRSAN Treyler ‹flletmeler-
den Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Ahmet Y›lmaz,
tüm dünyay› etkisi alt›na alan
küresel ekonomik krizin en
a€›r hissedildi€i y›l 2009 ol-
du€unu belirterek, “Türki-
ye’nin 33 y›ld›r lider treyler
üreticisi TIRSAN olarak, kriz-
le mücadele etmenin yolunun
inovasyondan geçti€ine inan-
d›k. fiubat 2009’da treyler sek-
töründe bir ilk olarak Ar-Ge
merkezini hayata geçirdik.
Türkiye’nin tafl›y›c› gücü TIR-
SAN Treyler kuruldu€u gün-

den bu yana her daim müfl-
terilerinin güvenilir çözüm
orta€› olmay› kendine misyon
edindi” dedi. 

“HAFİF TREYLER SERİMİZ
48 İLDE 957 ADET SATTI”

Ekonomik krizi dikkate ala-
rak, müflterilerinin verimlili-
€ini art›rmay› hedeflediklerini
söyleyen Y›lmaz, ayn› zaman-
da müflterilerinin toplam sahip
olma maliyetleri konusundaki
beklentilerine cevap verebil-
meyi temel alarak yeni bir
ürünü piyasaya sürmek için
yola ç›kt›klar›n› dile getirdi.
Y›lmaz, “Y›llar›n uzmanl›€›,
teknolojik altyap›s› ve uzman
kadromuz ile araçlar›m›z›n
bofl a€›rl›€›n› 2 ton hafifleterek,
‘Hafif Treyler Perdeli Tenteli
Serimizi’ piyasaya sürdük. Ka-
liteden ödün vermeden ve
müflteri odakl› ürün gelifltirme
süreçlerimiz ile hayat bulan
Hafif Treyler Serimiz büyük
bir talep gördü. Ayn› teknoloji
ile aç›k kasa serimizi de üret-
tik. Araçlar›m›z piyasaya ç›k-
t›€› tarihten bu güne aç›k kasa
serimiz 40 flehirde 248 adet,
tenteli serimiz ise 25 ilde 709
adet sat›ld›. Genel toplamda
ise 48 ilde 957 adetlik sat›fl
rakam›na ulaflt›k. Ödülle ba-
flar›m›z taçland›” diye konufl-
tu. Y›lmaz sözlerini Hafif Trey-
ler Serisi’nin yarat›lmas›nda
eme€i geçen tüm TIRSAN ça-
l›flanlar›na teflekkür ederek
sonland›rd›.

TIRSAN TREYLER’‹N HAF‹F TREYLER SER‹S‹’NE

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Karsan 1997 y›l›nda üretimine bafllad›€› Peugeot ve Citroën marka
hafif ticari araçlardan bugüne kadar 100 binincisini üretti. 100 bi-

ninci  araç Karsan’›n Bursa fabrikas›nda bir törenle kutland›. 

KARSAN, 100 BiNiNCi
PSA PEUGEOT CiTROËN 
HAFiF TiCARi ARACINI ÜRETTi Peugeot Partner üre-

timi 1997 yılında
başladı. 2008’de güç-
lendirilen anlaşma
bundan böyle Akde-
niz havzası pazarları
için Peugeot Partner
Origin ve de Citroën
Berlingo First üreti-
mini de kapsıyor.

MAN Kamyon ve Otobüs CEO’su
Tuncay Bekiro€u düzenlenen bas›n
toplant›s›nda pazar› de€erlendirdi. Av-

rupa pazar›nda çok büyük bir büyüme ol-
mad›€›na dikkat çeken Bekiro€lu Türkiye
pazar›ndaki hareketlili€e de€indi.

MAN’IN PAZAR PAYI YÜZDE 8.7’YE ÇIKTI
Türkiye’de ticari ifl araçlar pazar›n›n ciddi bir

büyüme içinde oldu€una vurgu yapan Bekiro€lu,
büyüyen pazarda MAN’›n pazar pay›n›n da
yükseldi€ine iflaret etti. Geçen y›l› yüzde 4.8
pazar pay› ile kapad›klar›n› hat›rlatan Tuncay
Bekiro€lu y›l›n ilk 10 ay›nda bu pay›n yüzde
8.7’ye yükseldi€ini, y›l› yüzde 9’luk bir pazar
pay› ile kapamay› hedeflediklerini kaydetti.

Seçim y›l› 2011’de ciddi bir politik
karmafla olmazsa pazardaki büyümenin
sürece€ini ifade eden Bekiro€lu; “Kriz
dolay›s›yla sektör oldukça daralm›flt›.
Ancak MAN olarak 2010 y›l›n›n ilk 6
ay›nda gerçeklefltirilen sat›fllar, geçen
y›l›n tamam›n› geçti. 2010 y›l›na bak›l-
d›€›nda MAN’›n pazar pay› yüzde 8,4
olurken, y›lsonuna kadar hedeflenen ra-
kam yüzde 9’dur. MAN olarak flu ana
kadar sat›lan araç(kamyon, çekici) say›s›
bin 533 adet oldu. Bu rakam için 2010
y›l› sonu için hedef ise 2 bin 188 adet.
2010 y›l› tüm firmalar›n beklentilerinin
üzerinde sat›fl adetleri ile geçti. Her ne
kadar Avrupa ülkeleri henüz toparlanma

sinyallerini yeni yeni verse de Türkiye’de
toparlanma kamunun yat›r›mlar›ndan
dolay› özellikle inflaat alan›nda daha
h›zl› oldu“ dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÜZDE 84
fiu an SCR’L‹ olan Euro 4-5 araçlar›n

önümüzdeki y›l AGR’li olanlar›n›n piya-
saya sunulaca€›n› aç›klayan Bekiro€lu,
servis a€›na yap›lan yat›r›mlar›n meyve-
sinin de al›nmaya bafllad›€›n› kaydetti.
Bu sayede müflteri memnuniyet oran›n›n
yüzde 84’e ç›kt›€›n› belirten Bekiro€lu,
kamyon sat›fl›n›n da yüzde 25’inin Man
Finans deste€i ile yap›ld›€›na iflaret etti. 

MAN Türkiye’deki pazar pay›n› 2 kat›na YÜKSELTT‹
MAN geçen y›l yüzde 4.8 olan Pa-

zar pay›n› bu y›l yüzde 8.7’ye ç›kard›.
MAN Kamyon ve Otobüs CEO’su K.
Tuncay Bekiro€lu y›lsonunda pazar

pay› hedefi olarak yüzde 9’u gösterdi.

BMC 

4-6 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul
Fuar merkezinde düzenlenen “4. Logitrans
Transport Lojistik Fuar›” h›zla geliflen
lojistik sektörünün baflar›l› kurum, kifli

ve araçlar›n›n belirlendi€i Logitrans 2010 Lo-
jistik Ödüllerine ev sahipli€i yapt›. 

BMC, Profesyonel 522 Da€›t›m ve Hizmet
Kamyonu ile Jüri Özel Ödülü kategorisinde
“Y›l›n En ‹yi Lojistik Kamyonu” ödülünü ka-
zand›. Da€›t›m ve hizmet kamyonu olarak
pazarda önemli bir ihtiyac› karfl›layan Pro-
fesyonel 522 optimum tafl›ma kapasitesi ve
minimum iflletme gideri ile Jüri Özel Ödülüne
uzand›. BMC ad›na ödülü alan Pazarlama
Müdür Yard›mc›s› Tufan Altu€’ a ödülü Lo-
jistik Yönetim Dan›flman› Atilla Y›ld›ztekin
verdi.

Profesyonel 522, 10 lastikli (6x2) versiyonu
21 ton azami yüklü a€›rl›k, 6 lastikli (4x2)
versiyonu 16 ton azami yüklü a€›rl›k de€er-
leriyle lojistik, sebze – meyve, g›da ürünleri,
kargo tafl›mac›l›€› sektörlerinde ve hizmet
kamyonu uygulamalar›nda tercih ediliyor.
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IRU s›n›r geçifllerinde araç muayeneleri sürecinde sürücü-
lerin X-ray maruz kalmalar› nedeniyle yarataca€› olumsuz
etkilere karfl› sürücülerin korunmas›n› talep etti. IRU tara-
f›nda yap›lan aç›klamada s›n›r geçiflleri, limanlar ve di€er
muayene noktalar›nda X-ray teknolojisinin sürekli uygu-
lanmas›na karfl›n gerekli insan sa€l›€›n› koruma konusun-
da çal›flmalar yap›ld›. Bu anlamda devletlerden ve s›n›r
otoritelerinden X-ray teknolojisinin kullan›m›nda sürücü-

lerin sa€l›€›nda meydana gelebilecek olumsuz sonuçlar ve
etkileri ele al›nd›. IRU çözüm konusunda devletlerin koru-
yucu önlemler almas› gerekti€ini, sürücülerin araçlardan
yeterli uzakl›kta beklemesinin sa€lanmas›n› bunun sa€l›k
üzerinde olumsuz etkilerini ortadan kald›raca€›n› ve ülke-
ler aras›nda ortak gerçeklefltirilecek bir sertifikasyon ile
araç muayenelerinin di€er ülkelerde tan›nmas› konusunda
çal›flmalar sürdürülüyor.
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Taş›mac›lar Gazetesi bas›n meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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EğİTİMLER YAPILDI SINAV 25 ARALIK’TA;

K arayolu Taş›ma mevzuat› yasallaşmadan
önce tüm Ulaşt›rma Bakanl›ğ› mensuplar›
kat›ld›klar› toplant›larda ağ›zbirliği etmişçesine
yeni ç›kar›lacak Karayolu taş›ma mevzuat›n›n

trafik kazalar›n› azaltacağ›n› anlat›yorlard›. 
Hatta tezlerini güçlendirmek için ‘’Her on y›lda bir

Karabük ilimizin nüfusu kadar trafik kazalar›nda va-
tandaş›m›z› kay›p ediyoruz ‘’derlerdi.  Taş›mac›l›kla
ilgisi olan herkes bunlar› bilir.

Peki ne oldu hep birlikte bakal›m. Sektörün ve ka-
muoyunun adeta feryad›na rağmen bildiklerini okudular.
K belgesi, R belgesi C belgesi tam› tam›na 39 çeşit
belge ç›kard›lar, milyarlarca Lira para toplad›lar. Bütün
bunlar yetmiyormuş gibi milyarlarca Lira ceza kesmeye
başlad›lar. Bu gün panellerde trafik kazalar› yerine
kestikleri para cezalar›n›n miktarlar› ile konuşmalar›n›
sürdürüyorlar.

Ne hazindir ki bütün bunlar yolar›m›zda yurttaşlar›m›z›n
can ve mal güvenliğini art›rm›yor, tam tersine daha
çok riske ediyor. Sonuç bu kurban bayram›nda 147
vatandaş›m›z trafik kazalar›nda can verdi ve binlerce
yaral›, bir o kadar maddi hasarl› trafik kazas› ölen yurt-
taşlar›m›za Yüce Allahtan rahmet yaral›lara acil şifalar
dilerim.  

Sektörden toplad›klar› milyarlarca Liray› yaşl› araçlar›
trafikten çekmek için kullan›yorlar. Bu günkü trafik ka-
zalar›na sebep olan yaşl› araçlar m›? K1 belgesinin
cezas› tam 2.044.00 Lira. Bu günkü trafik kazalar›n›n
sebebi K1 belgesi m›  ? Yoksa SRC / UDY /ODY mi ?
Tabi ki hiç biri.  Sebep malum. Türkiye’nin kendisine
ait taş›ma araçlar›n›n olmamas›d›r. Taş›ma araçlar›m›z›n
tamam›na yak›n›n› ithal ediyoruz. Dolay›s›yla yedek
parçan›n da  tamam›na yak›n›n› ithal ediyoruz. Maalesef
karar veren de bize bunlar› satanlar oluyor, biz olmuyoruz.
Bu günkü trafik kazalar› bunun en iyi kan›t› olsa gerek.

Sektörden toplanan paralar şu şekilde harcansayd›,
acaba trafik kazalar›n› azaltmaz m›yd›?

‹stanbul ve ‹zmit Körfezi’nden Trabzon, ‹skenderun,
Antalya ve ‹zmir’e h›zl› araba vapurlar› konulsayd›. ‹s-
tanbul’dan  Mardin’e giden bir vatandaş›m›z 1500 ki-
lometre  yol kat edeceğine sadece ‹skenderun’dan
Mardin’e araç kullanacakt›  Ağr›’ya giden bir vatandaş›m›z
da sadece Trabzon’dan Ağr›’ya araç kullanacakt›.Bu
örnekleri çoğaltmak mümkün. Belki de bunlar yap›l›rsa
gemileri dahi bat›rabilirler. T›pk› Pamukova h›zland›r›lm›ş
tren kazas›nda olduğu gibi. Öyle de olsa bir yerden
başlamak laz›m ecelin korkuya faydas› yok. 

K›sa vadede yap›lmas› gereken bu olsa gerek, uzun
vadede yap›lmas› gereken ise diğer taş›ma modlar›n›n
geliştirilmesi, toplu taş›mac›l›ğ›n›n özendirilmesi ve teşvik
edilmesidir. Bu günkü idarenin demiryoluna yapt›ğ›
yat›r›m takdire değerdir. Fakat popülist ve hantald›r. Bir
çok ilimize henüz demiryolu döşenmemişken, yak›n
mesafe iller aras›na H›zl› Tren projesi çok reel olmasa
gerek. Öyle de olsa demiryoluna vurulan her çivi doğru
yat›r›md›r. Alk›şl›yoruz.

Karayolu Taş›mac›l›ğ›ndan ekmek yiyen birisi olarak
Karayoluna alternatif diğer taş›ma türlerinin  geliştiril-
mesini destekliyorum, burada bir tezat yoktur Ülkemin
ç›karlar› bireysel ç›karlar›mdan önce gelir. Üstelik diğer
taş›ma türleri gelişirse karayolu taş›mac›l›ğ›na ilgi aza-
lacağ› için disipline edilmesi daha kolay olacağ›ndan
sektör para kazanmaya başlayacakt›r Bu gün çok yük
taş›yoruz ama az para kazan›yoruz. O zaman az yükle
daha iyi para kazanacağ›m›za inan›yorum.

Zarar›n neresinden dönülürse kard›r. Yetkililerimiz
kestikleri cezalarla övüneceklerine sektörün temsilcileri
ile beraber şu Karayolu Taş›ma Mevzuat›n› yeniden
gözden geçirmeliler. Servet değerindeki belgelerin kim-
seye bir şey vermediği ortada. Doğru teşhis doğru
tedaviyi sağlayacakt›r

En az trafik kazas›n›n, hatta mümkünse hiç ölümlü
kazalar›n olmayacağ› günler dileği ile geçmiş Mübarek
Kurban Bayram›n›n ülkemize hay›rlara vesile olmas›n›
dilerim. 

TOBB Başkan Yardımcısı 
Halim Mete, BSEC-URTA 
Başkan Yardımcılığına seçildi 

BSEC-URTA 10 YAŞINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
onursal üyesi olduğu Karadeniz Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı- Kara Taşıma Kuruluşları Birliği

(BSEC-URTA) 18. Genel Kurulu, İsviçre’nin Cenevre
kentinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da yapılan se-
çimlerde BSEC-URTA 2011 Dönem Başkan Yardım-
cılığına, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete seçildi. 

BSEC-URTA Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan
Halim Mete, tarihi İpekyolu'nun canlandırılması
için düzenlenen “İpek Yolu TIR Kervanı” projesine
değinerek, bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Mete, Türkiye taşımacılarının yaşadığı yetersiz geçiş
belgesi sorununun çözümü ve KEİ geçiş belgesinin
yaygınlaştırılması için işbirliği çağrısında bulundu.
Konuşmasında, çok taraflı geçiş belgelerinin ikili ta-
şımalar için de geçerli olacak hale getirilmesinin
önemine değinen Halim Mete, BSEC-URTA’nın ku-
ruluşunun 10. yılının kutlanacağı 2011’de, ilk hedefin
bu uygulamanın birliğe üye birkaç ülkeye daha yay-
gınlaştırılması olduğunun altını çizdi. 

TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi, tek te-
kerlekli ticari araçların muayene sürelerinin
bir yıldan, iki yıla çıkarılmasını istedi. Top-
lantıda sektördeki nitelikli ticari eleman

sayısının yetersizliği vurgulanırken, sektör tem-
silcileri, hazırlanacak ilgili projelerin bu açıkları
kapatabileceğini dile getirdi. 

Sektörün güncel ve acil sorunlarının ve bu so-
runların çözümü ile ilgili önerilerin görüşüldüğü
meclis toplantısında; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde bugüne
kadar bir şube müdürlüğü tarafından takip edilen
sektör ile ilgili işlemlerin, bundan böyle bir daire
başkanlığı tarafından takip edileceği bildirildi.
Sektör temsilcileri bu değişikliği memnuniyetle
karşıladıklarını, ancak sektör ile ilgili işlemlerin
müsteşarlık veya bir genel müdürlük tarafından
takip edilmesinin daha doğru olacağını vurguladı. 

EYLEM PLANI
Toplantıda ayrıca, sektör ile ilgili girişimlerin

belirlenmesi amacıyla TOBB önderliğinde Otomotiv

Sanayi Derneği, Otomotiv Distribütörleri Derneği
ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin  ortalaşa
bir eylem planı oluşturması önerildi. 

İkinci el araçlarda, sertifikalı araç satışını ger-
çekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan meclis
üyeleri, ikinci elde, aracın kilometre kayıtlarının
trafik tescil müdürlüklerinden alınabileceği ha-
tırlatmasında bulundu. Meclis Üyesi İbrahim

Aybar, diğer meclis üyelerine elektrikli araçlar
ile ilgili bilgi verirken, küresel ısınma ve çevreye
karşı duyarlılık için elektrik motorlu araçların
önemine değindi. Karbondioksit salınımını ön-
lemek adına, bir araç için harcanması gereken
paranın 17 bin euro olduğunu açıklayan Aybar,
2020 yılında dünyada 5 milyon aracın elektrikle
çalışacağını kaydetti.

Ticari araç muayene süresi 2 yıl olsun

BSEC-URTA üyeleri 
∂ BSEC-URTA, Karadeniz Ekonomik İş Konseyi’nin
ilk “Uluslararası Taşımacılık Formu”nda alınan bir
karar ile 24 Ekim 2001 tarihinde KEİ üyesi 11 ülke
tarafından Türkiye’de kuruldu. Uluslararası Karayolu
Taşımacılığı Birliği (IRU)’nin de destek verdiği BSEC-
URTA’nın temel amacı; 1992 yılından bu yana bölge
hükümetleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüten
KEİ bünyesinde, özel sektöre katkı sağlanması ve
sorunların çözümlenmesi için ortak projeler yürütmek.
Üye ülkeler ise Türkiye, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan,
Ukrayna, Moldova, Sırbistan, Azerbaycan, Bulgaristan,
Yunanistan, Gürcistan ve Romanya. 

TOBB Otomotİv Tİcaret Meclİsİ:

UND-RODER birleşmesinde 
ÜYELERE EK SÜRE 

UND ve RODER’in birleşmesinde RODER
üyelerinin UND’ye geçişi için tanına süre
üyelerden gelen talep üzerine 30 Kasım’a

kadar uzatıldı. Bu kapsamda sadece RODER
üyesi C2, R2, L2, M3 ve C3 Yetki Belgelerinden
herhangi birine sahip firmaların UND’ye 100
Lira karşılığında üye olabilmesi, sadece RODER
üyesi G2, H2 ve C1 Yetki Belgelerinden herhangi
birine sahip firmaların, UND’ye 100 Lira kar-
şılığında, UND Tüzüğü doğrultusunda fahri
üye olabilmesi, sadece RODER Üyesi olup her-
hangi bir Yetki Belgesi olmayan firmaların,
bir yıllık geçiş süresi ile 31.Ekim 2011 tarihine
kadar, Yetki Belgesi almaları halinde UND’ye
100 Lira karşılığında üye olma hakkının ko-
runması ve hem RODER hem de UND Üyesi
olan C2, R2, L2, M3, C3, G2, H2 ve C1 Yetki
Belgelerinden herhangi birine sahip firmaların,
UND Üyelik hizmetlerinden yararlanmak için,

iki Dernekten herhangi birine aidat borcunu
ödemeleri hakkı 30 Kasım 2010 tarihinde
sona erecek.

Bu haklardan 30 Kasım 2010 tarihine kadar
faydalanmayan firmalar, RODER profesyonel
kadrosunun 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren
UND bünyesine geçmesi nedeniyle RODER’e
aidat ödemesi mümkün bulunmadığından sa-
dece UND’ne aidat  ödemesi yapabilecek.

Diğer taraftan merkezi Karaköy’de bulunan
RODER, UND’nin Etiler’deki binasına taşınma
işlemini de başlattı. 

RODER üyelerinin UND’ye geçifl aflamas› için verilen süre 
30 Kas›m’a kadar uzat›ld›. Üyelerin UND Üyelik hizmetlerinden yarar-
lanmak için, iki Dernekten herhangi birine aidat borcunu ödemeleri

gerekirken; RODER yönetimi de UND binas›na tafl›n›yor.

Türkiye’nin 22 Mart
2010’dan sonra ADR
Konvansiyona taraf ol-
mas› ile ADR e€itimleri

ve s›navlar durmufltu. Aradan tam
240 gün yani 8 ay geçti. Bu geçen
süre zarf›nda Türkiye’de ADR Eh-
liyeti alan ya da yenileyen tek bir
sürücü bile olmad›. 

Ulaflt›rma Bakanl›€›’n›n sürece
haz›rl›ks›z yakalanmas› nedeniyle
oluflan sorunlar ihracatç› ve nakli-
yecileri zor duruma düflürdü. ADR
ehliyetlerinin süresi biten sürücüler
direksiyona geçemeyince, Türk ta-
fl›mac›s› gümrük sorunlar› yafla-
mayan, vize sorunlar› olmayan,
günlerce s›n›r kap›lar›nda bekle-
meyen AB üyesi ile rekabet etmeye
çal›fl›rken bir de ADR’siz sürücüler
nedeniyle rakiplerine karfl› pozis-
yonlar›n› kaybetme riski ile karfl›
karfl›ya kald›. 

AğUSTOS 2010’DA EğİTİM 
OCAK 2011’DE EHLİYET! 

ADR e€itimleri sertifika onay
kurumu Ulaflt›rma Bakanl›€› olarak
belirlendikten sonra bu y›l›n A€us-
tos ay›nda bafllam›flt›. O tarihten
bugüne say›lar› 1000’i geçen sürü-
cüler 25 Aral›k tarihinde s›nava
girecek. Ancak s›nav sonucunun
ne zaman aç›klanaca€›, ADR ehli-
yetlerinin ne zaman verilece€i hala
karanl›kta. Sürücüler en iyi ihti-

malle belgelerini Ocak 2011’de ala-
bilecek. Tabii yurtd›fl›nda seferde
de€illerse girecekleri s›navda aradan
geçen 8 ayda e€itimlerde ald›klar›
bilgileri unutmayarak s›nav› baflar›
ile geçebilirlerse…

PEKİ ÇÖZÜM NE… 
ADR’siz sürücü sorunu yaflamas›

an meselesi haline gelen Türk nakli-
yecisi, var olan sorunlar›na bir de bu-
nun eklenmemesi için “E€itime ka-

t›lacak sürücü isimlerinin elektronik
ortamda veya yaz› ile e€itim baflla-
madan (5 gün flart› olmaks›z›n) Ulafl-
t›rma Bakanl›€›’na bildirilme ve e€i-
time kat›lan sürücülerin e€itim so-
nunda s›nava girebilme hakk›n›n ve-
rilmesi”ni istiyor. S›nav sonras›nda
da geçmiflte oldu€u gibi bir hafta
içinde sürücüsünün ADR sertifikas›-
n›n haz›rlanmas› ve sürücünün an›nda
direksiyona geçmesi uluslararas› nak-
liyecilerin en büyük iste€i… 

IRU’DAN 
X-RAY ATAğI 

240 GÜNDÜR ADR EHLiYETi
VERiLEMiYOR! 

22 Mart 2010 tarihinden bugüne kadar tam 240 gündür Türkiye’de 
1 (yaz›yla B‹R) kifli bile ADR ehliyeti alamad›. Firmalar›n ADR ehliyeti
olan floför say›s› her geçen gün azal›rken; 25 Aral›k’ta yap›lacak ilk s›-

nav›n sonuçlar›n›n ne zaman aç›klanaca€› konusu hala belli de€il. 

1 Ocak 2011’de devreye girecek ADR
Yönetmeliği’nde altyapı çalışmalarının ta-
mamlanmamış olması sektörde sıkıntı
yarattı. TREDER eski Başkanı Murat To-
katlı, treyler üreticilerinin araçları onay-
layacak bağımsız onay kuruluşunun atan-
masını beklediğini dile getirdi. 

Tokatlı, treyler üreticilerinin “Gizli kaos”
yaşadığını belirtti. Tokatlı üretilen treylerlere
uygunluk belgesi verecek bağımsız onay
kuruluşunun henüz atanmadığını hatırla-
tarak;    “Treyler üreticileri huzursuz. Ka-
sım’ın sonuna geldik. Yönetmeliğin devreye
girmesine 1 ay kaldı. Hala ADR konusunda
bağımsız onay kuruluşu atanmadı. ADR

gereği sertifikasyon kuruluşu devletten
bağımsız bir kurum olmalı. Bir kuruluşun
bir an önce atanması gerekiyor.” dedi. 

Onay kurumu olarak TSE başta olmak
üzere pek çok kurumun adının konuşulma-
sına rağmen atamanın ne zaman yapılaca-
ğının bile belli olmadığını vurgulayan Tokatlı;
yönetmelik devreye girdikten sonra yaşanacak
sorunlar konusunda duyduğu endişeyi; “Ata-
ma bugün yapılsa bile alt yapının oluşturul-
ması, yetişmiş eleman bulunması bu şartlarda
mümkün değil. Eğer bir erteleme olmaz ve
yönetmelik 01. 01. 2011’de devreye girerse
üreticiler olarak büyük sorunlar yaşayacağız.”
sözleri ile anlattı.  

Treyler üreticileri “Bağımsız” 
onay kurumunu bekliyor

Ulaştırma Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmeliği ilk olarak 31 Mart 2007’de yayınlanmıştı. O tarihte
1 Ocak 2009’da yürürlüğe gireceği belirtilen yönetmeliğin yürürlüğü
daha sonra 15 Haziran 2008’de 1 Ocak 2010’a ertelenmişti. Yönetmeliğin
yürürlük tarihi son olarak 1 Ocak 2011 olarak belirlendi.

UYGULAMALI ADR EĞİTİMİ 
Önce teorik eğitim alan ADR ehliyeti isteyen sürücüler daha sonra da

uygulamalı eğitimden de geçiyor. Bu eğitimde çıkabilecek herhangi bir yangına
müdahalenin nasıl yapılması gerektiği de öğretiliyor.
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EKO Fuarc›l›k taraf›ndan düzenlenen Logitrans Trans-

port Lojistik Fuar› sona erdi. 3 gün boyunca devam eden
fuardan kat›l›mc› ve ziyaretçiler memnun ayr›ld›. Lojistik
sektörünün lider firmalar› Logitrans Transport Lojistik
Fuar›’nda dördüncü kez bir araya geldi. ‹stanbul Fuar
Merkezi 11. Hol Fuaye’de düzenlenen fuara, ulusal firma-
lar›n yan› s›ra uluslararas› firmalar da kat›ld›. Fuara sek-

törle ilgili firmalar›n yan› s›ra Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulu, Arel Üniversitesi, Beykent Üniversitesi bafl-
ta olmak üzere lojistik e€itimi veren üniversitelerden ö€-
renciler kat›ld›. Fuar›n aç›l›fl›na kat›laca€› duyurulan
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Y›ld›r›m’› yerine gel-
mesi beklenen Ulaflt›rma Bakanl›€› Müsteflar Yard›mc›s›
Talat Ayd›n da  fuara kat›lamad›.

SEKTÖRDEN 
LOGİTRANS 

TRANSPORT LOJİSTİK
FUARI KAPANDI

TASIMACILAR

Günün Önemine
Bianen Kurban Bayramı

Oruç 
KAYA

K urban Bayram› için Türkiye’nin her taraf›ndan
her taraf›na, kamyonlar dolusu hayvan taş›n›yor.
2010 y›l› ortalar›nda başlayan et fiyat› krizi ile
Türkiye, et ithal etmeye başlad›. Gemilerlerle

ve kamyonlarla hatta uçakla getirilenler (business class)
oldu. Angus ile tan›şt›k.

Hayvanc›klar, şaşk›nd›, kaç›şanlar oldu. Hatta bir tanesi
köfteci dükkân›na s›ğ›nd› (lojistikte buna self transportation
denir. Böyle bir kavram yok literature katk›m olsun diye
ben uydurdum).

Bas›nda hayvanlar›n ithalat› ile ilgili haberler yap›ld›.
Ancak; bu sevimli canl›lar›n, lojistiği ve taş›nmas› ile ilgili
haber yap›lmad› veya bilgi verilmedi. Hatta takip edebildiğim
kadar›yla lojistik bas›n› da buna değinmedi (ben değindim
diyebilmek için de bugüne kadar bekledim.)

‹thal edilen hayvanlar›, ilk defa Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nden geçerken gördüğümde yazmaya karar
vermiştim fakat f›rsat›m olmad›. Kurban Bayram› için ‹s-
tanbul’a gelen araçlardaki ac›nacak haldeki hayvanlar›
görünce yazd›m ve yay›nlamak için bayram› bekledim.

Türkiye’de hayvan lojistiğini (livestocks) ve taş›mac›l›ğ›n›
düzenleyen mevzuat hakk›nda bilgi bulmaya çal›şt›m.
Önce, Karayollar› Taş›ma Yönetmeliği’ne bakt›m ancak
“Eşya (yük), insandan başka taş›nabilen canl› veya cans›z
her türlü nesne” tan›m› ve evcil hayvanlar d›ş›nda başka
bir şey bulamad›m.

Daha sonra “ask google” yapt›m. Üç kaynağa ulaşabil-
dim.

Birincisi; Tar›m ve Köy ‹şleri Bakanl›ğ›’na bağl› Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Hayvan Sağl›ğ› ve Za-
b›tas› Yönetmeliği”, ikincisi Türkiye’nin 1980’de imzalad›ğ›
ve 1987’de yürürlüğe soktuğu “Hayvanlar›n Uluslararas›
Nakliyat S›ras›nda Korunmas›na Dair Avrupa Sözleşmesi”
ve   üçüncüsü, TCDD’nin Yurtiçi Eşya Tarifesi 2. Bölü-
mü’ndeki bilgilerdir.

Hayvan Sağl›ğ› ve Zab›tas› Yönetmeliği’nin Yurt ‹çinde
Hayvanlar›n Nakli maddesinde, sadece Menşe Şaha-
detnamesi ve Veteriner Sağl›k Raporu ile kara, deniz ve
hava vas›talar›n›n nakil sonunda dezenfekte edilmesi
ve dezenfekte edildiğine dair etiket yap›şt›r›lmas› bilgileri
vard›r.

Avrupa Sözleşmesi; uluslararas› nakliyat s›ras›nda hay-
vanlar›n, eziyetten korunmas› için gerekli önlemleri ve
uygulamalar› gösterir.

Türkiye’de hayvan lojistiğini düzenleyen başka mevzuata
ve bilgiye (araçta kalma saati, araç özellikleri, havaland›rma,
nakli s›ras›nda beslenme ve su ihtiyac›, dinlendirme
aralar› vs) rastlamad›m (başka bilgilere sahip olna varsa
e-posta ile bilgi verebilirse çok memnun olurum.)

Canl› hayvan taş›mac›l›ğ›, lojistiğin pek bilinmeyen ve
dikkat edilmeyen yan›d›r. Hayvan denip, ac›nacak halde
taş›n›rlar. Hayvan yerine “çoğu için dört ayakl› yolcu”
diye bakarsak çok daha farkl› yaklaşabiliriz. Bunun içinde
hayvanlar›n yurt içinde taş›nmas›n› düzenleyen kurallar
ve mevzuat gereklidir.

Kamyonetler (küçükbaş hayvanlar) ve kamyonlar (büyük
baş hayvanlar), bayram›n güzelliklerini her yere taş›s›n. 

Kurban Bayram›, herkese büyük mutluluklar
getirsin.  Küsler, bar›şs›n, sevgiler arts›n.

Özellikle Rusya ve bağlant›l› tafl›ma yapan Türk nakliyecisi bu bölgede de 
Ro-Ro tafl›mas›n›n rahatl›ğ›n› yaflamaya bafllayacak. Ukraynal› Kaalbye flir-
keti ile iflbirliğine giden PNC Denizcilik 3 Aral›k’tan itibaren Haydarpafla ile 

Ukrayna’n›n Yuzhniy liman› aras›nda Ro-Ro tafl›mas›na bafll›yor.

BLACK SEA EXPRESS RO-RO 
SEKTÖRÜNE HIZLI GiRDi

UN. RO-RO YENi HATLAR AÇACAK 
UN.Ro-Ro Genel Müdürü Kaptan Cemil

Bayülgen, Temmuz ay›nda Marsilya seferine
bafllayan UN. Ro-Ro’nun yeni güzergahlara
yönelece€ini söyledi. fiu anda 11 Ro-Ro gemisi
ile Pendik – Trieste, Mersin – Trieste ve Pen-
dik/Ambarl› – Marsilya aras›nda tafl›mac›l›k
yapt›klar›n› hat›rlatan Bayülgen son olarak
Marsilya  seferini bafllatt›klar›n› vurgulad›. 

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 
ROMANYA VE YUNANİSTAN 

fiu an Romanya’n›n Köstence Liman›’na
sefer bafllatmak için fizibilite çal›flmalar›na
devam ettiklerini belirten Bayülgen; “Kös-
tence konusunda önemli bir mesafe ald›k.
‹flin Romanya aya€›ndaki büyün ilgililerle,
onlar›n bakanl›l›klar› ve bütün yetkilileriyle
görüflüldü ve onaylar al›nd›. Bizim tarafta
ise gerek Ulaflt›rma Bakanl›€›m›z, Denizcilik
Müsteflarl›€›m›z ve Kara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürlü€ümüz bizi destekliyor. Romanya-
Köstance hatt› yaln›z Romanya’ya gitmeyip
Romanya’dan sonra Moldova, Ukrayna, Rus-
ya gibi ülkelere de ulafl›m› kolaylaflt›racak
araçlar gidecek.” sözleri ile  yeni hat hakk›nda
bilgi verdi. Bafllang›çta Romanya’ya bir ge-
minin haftada 3 sefer yapmas›n› planlad›k-
lar›n› dile getiren Bayülgen; “Bu hatla ilgili
olarak o bölgeye çal›flan nakliyecilerimizle

toplant› yapt›k. Bulgaristan her geçen gün
nakliyecilerimize daha çok s›k›nt› ç›kart›yor.
Daha çok ceza yaz›yor. Bulgaristan’la ilgili
s›k›nt›lar var o yüzden de nakliyecilerimiz
bu hatt›n aç›lmas›n› istiyor.” derken, Yuna-
nistan’›n Lavrion Liman›’na da bir hat açma
hedefinde olduklar›n›, uzun vadede ise M›-
s›r-‹skenderiye’nin UN. Ro-Ro’nun gemile-
rinin gitti€i bir liman olabilece€ini kaydetti. 

ROMANYA’YA GEÇİŞ BELGESİ ARTMALI 
Bayülgen, Romanya’ya sefer haz›rl›€›ndan

söz ederken çözülmesi gereken sorunlar›n
üzerinde de durdu. Romanya’ya sadece 1000
adet geçifl belgesi verildi€ini vurgulayan Ba-
yülgen bu say›n›n art›r›lmas› gerekti€ine
dikkat çekerek say›n›n en az 5 bin yükseltil-
mesi gerekti€ini ifade etti.

Yugoslavya’n›n da€›lmas›yla birlikte yaflanan tafl›ma sorunla-
r›na bir alternatif olarak kurulan UN.RO-RO bugün 11 gemi-

siyle kendi alan›n›n lideri konumuna geldi.  

ODD ‘Gladyatör’leri
ÖDÜLLEND‹R‹YOR 

ODD, Türk otomotiv sektöründe y›l›n en baflar›l›
markalar› ve kampanyalar› belirleyecek. ODD
Sat›fl ‹letiflim Ödülleri’nde en baflar›l› marka ve
modeller, y›ll›k sat›fl miktarlar›n›n yan› s›ra,
ODD’nin oluflturdu€u internet sitesi www.oddg-
ladyator.com üzerinde düzenlenecek halk oyla-
mas›yla belirlenecek.  

10 Ocak 2011 tarihinde düzenlenecek olan
“ODD Sat›fl ‹letiflim Ödülleri 2010 Gladyatörleri”
gecesinde, “Sat›fl” ve “‹letiflim” ana kategorilerindeki
17 farkl› ödül sahiplerini bulacak. “Sat›fl Ödülleri”
kategorisinde birinciler, ODD veritaban›na ifllenen
y›ll›k sat›fl miktarlar›na göre belirlenecek. 

ODD Baflkan› Mustafa Bayraktar;  “Bugüne
kadar yap›lm›fl en kapsaml› ve en görkemli ödül
töreni ile sektörümüzün gücünü tüm Türkiye’ye
göstermek istedik” derken organizasyonun Türk
otomotiv sektöründeki marka alg›s›na da pozitif
katk›da bulunaca€›n› söyledi.  

Logitrans 2010
Lojistik Ödülleri 
göz kamaflt›rd›
Sektörün önde gelen firmalar› Logitrans 2010

Lojistik Ödülleri ile baflar›lar›n› tescilledi. 

Faruk ÇOLAK ‹STANBUL

Sektöre 4. kez merhaba diyen Logitrans Transport
Lojistik Fuar›’nda bu sene ilk defa düzenlenen Lo-
gitrans 2010 Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu. 

Uluslararas› Lojistik ‹flletmecileri kategorisinde
birincili€i Omsan Lojistik al›rken, Mer-Tur Oto-
motiv ve Tafl›mac›l›k ikinci oldu. Uluslararas›
Tafl›ma ‹flleri Organizatörleri kategorisinde ise
GEFCO Tafl›mac›l›k ve Lojistik Takdir ödülü ald›.

Uluslararas› Ticari Eflya Tafl›mac›lar› kategori-
sinde ipi Intercombi Transport ve Lojistik gö€üsledi.
Nedlloyd Road Cargo 2., Sa€l›k Trans ise 3. oldu.
S.Aras Lojistik ve Selamo€lu Nakliyat firmalar›

ise Takdir ödülüne lay›k
görüldü.

Yurtiçi Lojistik ‹fl-
letmecileri kategori-
sinde ise birincilik
ödülü Netlog Lojis-
tik’e giderken, CEY-
NAK ve ‹nci Lojistik
s›ras›yla ikinci ve üçü-
cüncü oldu. Yurtiçi

Lojistik ve HAV‹ ise Takdir ödülü ald›
Yurtiçi Tafl›ma ‹flleri Organizatörleri katego-

risinde Omsan Lojistik ve Arkas Ulaflt›rma
Takdir ödülü al›rken; Yurtiçi Kargo ‹flletmecileri
kategorisinde Aras Kargo, Yurtiçi Da€›t›m ‹fl-
letmecileri kategorisinde Aktif ‹leti ve Kurye,
Demiryolu Tafl›mas› Firmalar› kategorisinde
Turkon Demiryolu ve Eksper Tren Tafl›mac›l›€›,
Uluslararas› Hava Tafl›ma Firmalar› kategorsinde
DSV Hava ve Deniz Tafl›mac›l›€›, Liman ‹fllet-
mecileri kategorisinde ise Port Akdeniz firmalar›
Takdir ödülüne lay›k görüldü.

Antrepo ‹flletmecileri kategorisinde birincilik S
Sistem Lojistik’e giderken Ceynak ikinci, Özgür
Beynelmilel Nakliyat üçüncü oldu.

Jüri Özel Ödüllerini ise Ankara Lojistik, Netlog
Lojistik, Tcdd ‹flletmesi Genel Müdürlü€ü, Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü€ü, Aras Kargo, Üçge
Drs Depo Raf Sistemleri, TIRSAN ald›.

SEKTÖRÜN YILDIZLARI

Logitrans’a 
öğrencilerden 
yoğun ilgi

Bu sene 4’üncüsü düzenlenen Logitrans
Transport Lojistik Fuar›, lojistik e€itimi alan

ö€rencilerin ak›n›na u€rad›. 

Fuarda stantlar› gezip gelecekteki meslekleri
hakk›nda bilgiler alan lojistik ö€rencileri, fuarda
sektör temsilcileri ile yak›ndan tan›flma imkan›
bulabildikleri için çok mutlu olduklar›n› söyledi.
Fuar kapsam›nda düzenlenen konferanslara da
kat›lan ö€renciler gelece€in lojistikçileri olarak
sektörle kaynaflma f›rsat› yakalad›. Ö€retmenleri
‹lyas Temel fiafak eflli€inde Tafl›mac›lar Gazetesi
stand›n› da ziyaret eden Düzce Üniversitesi
Kaynafll› Meslek Yüksekokulu Lojistik Program›
ö€rencileri sektörü Tafl›mac›lar Gazetesi ve www.ta-
simacilar.com’dan takip ettiklerini söyledi.

4. Logitrans Transport Lojistik Fuar›’na Düzce
Üniversitesi Kaynafll› MYO’nun yan› s›ra Beykoz
Lojistik Üniversitesi MYO, Beykent Üniversi-
tesi, ‹stanbul Üniversitesi, Arel Üniversitesi,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniver-
sitesi ve birçok e€itim kurumunun lojistik ku-
lübü ö€rencileri kat›ld›.

FUARA ÖĞRENCİ AKINI

Otomotiv Distribütörleri Derne€i (ODD), baflar›-
l› flirketleri, ürünleri ve projeleri ödüllendirmek
için 2010’un Gladyatörlerini belirliyor. Dernek,

“ODD Sat›fl ve ‹letiflim Ödülleri, 2010 Gladyatör-
leri” ad› alt›nda 17 farkl› dalda ödül verecek. 

17 FARKLI DALDA ÖDÜL 

Tafl›mac›lar Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Mete Ka-
lender de jüri üyesi olarak ödül verenler aras›ndayd›.

Elif ÖZYILMAZ ‹STANBUL 

U kraynalı Kaalbye Lojistik ile iş-
birliği kuran PNC Denizcilik,
“Black Sea Express” markası
ile Ukrayna’nın Yuzhniy ile İs-

tanbul Haydarpaşa limanları arasında Ro-
Ro taşımasına başlıyor. İlk sefer için 3
Aralık tarihi belirlenirken yeni Ro-Ro hat-
tının tanıtımı Ulaştırma Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Talat Aydın, UND Başkanı
Tamer Dinçşahin, RODER Başkanı Necmi
Çobanoğlu ile Rusya ve bağlantılı ülkelere
taşıma yapan nakliyecilerin katılımı ile
gerçekleşti.

Yeni Ro-Ro hattı ile ilgili bilgileri PNC
Shipping Yönetim Kurulu Başkanı ve Black
Sea Express ortaklarından Sadi Pencap
verdi. Pencap, başlangıçta tek gemi ile
haftada iki sefer yapılacağını dile geti-
rirken Ocak ayından itibaren haftada kar-
şılıklı 4 sefere, uzun vadede de haftada 6
sefere ulaşılacağını kaydetti.

BALTIK ÜLKELERİNE ULAŞMA NOKTASI
Pencap Türkiye genellinde Rusya ve bağ-

lantılı ülkelere taşıma yapan 35 bin Türk
TIR’ının bulunduğunu bunun sadece yüzde
50’sinin bile bu hattı kullanmasının ba-
şarıyı getireceğini ifade ederken; bu hat
ile Ukrayna’ya sınır komşusu olan Polonya,
Slovakya, Moldova, Beyaz Rusya, Rus Fe-
derasyonu ve Romanya’ya transit taşıma
yapılabileceğine dikkat çekti. Kaptan Sadi
Pencap diğer taraftan da Polonya ve Beyaz
Rusya üzerinden Kuzey Almanya, İskan-
dinav ülkeleri Estonya, Letonya, Latvia
ve Benelüx ülkeleri hatta Ro-Ro aktarması

ile Kuzey İngiltere için yeni bir alternatif
sunduklarını işaret etti.

HER ŞEY DAHİL 1530 EURO
Pencap İstanbul’dan çıkıp Bulgaristan

üzerinden karayolu ile giden bir Türk
TIR’ının Polonya’ya ulaşmak için 3400 ki-
lometre yol kat ettiğine vurgu yağarken
Ro- Ro ile bu mesafenin 2100 kilometreye
düştüğüne, İstanbul Haydarpaşa’dan kal-
kan geminin 24 saat içinde Yuzhniy Li-
manına varmış olacağına dikkat çekti.
Türk nakliyecisine öncelikle zaman ka-
zandıracaklarını belirten Pencap,  TIR
başına bilet fiyatının 1530 Euro olacağını
açıkladı. Bilet fiyatının gemiye rezervas-
yonun yapılmasından sonra 45 vadeli ola-
rak ödenebileceğini belirten Pencap, bilet
fiyatının “Her şey dahil “sistemde oldu-
ğunu söyledi. Bilet fiyatının içinde deniz
navlunu, her iki limandaki yükleme- bo-
şaltma, gümrük işlemleri TIR Karnesinin
kapsamadığı yüksek değerli yükler için
Ukrayna banka garantileri sürücülerin
Ukrayna- İstanbul arasındaki uçak bileti
ücretinin olduğuna dikkat çeken Pencap,
orta vadede Ropax gemisine geçiş ile be-
raber fiyatta 100 Euro’luk bir indirimin
gerçekleşeceğini vurguladı. Pencap  “Nak-
liyecilerimiz Ro-Ro hattımızı kullanarak
sefer başına ortalama 300- 350 Euro ta-
sarrufa geçmiş olacak. Ayrıca sürücülerin
de gemide seyahat etmesine olanak sağ-
layacak Ropax gemisine geçişimiz ile sü-
rücülerin havayolu ile taşınmasından do-
ğan maliyeti de ortadan kaldıracağız ve
bu da bilet ücretinde yaklaşık 100 Euro’luk
azalma saplayacak” dedi.  Pencap, asıl he-

defin ise haftada bir gün hariç her gün
sefer yapmak olduğunu ve gemide tek bir
TIR bulunsa dahi geminin mutlaka kal-
kacağını ifade etti.

DİNÇŞAHİN; “BAŞARILI 
OLMAK ZORUNDASINIZ”

UND Başkanı Tamer Dinçşahin, Black
Sea Express’e öncelikle alternatif bir gü-
zergah yarattıkları için teşekkür ederken
sektörü destek vermeye çağırdı. Dinçşahin;
“ Burada herkese düşen görev hattı ya-
şatmak. Hafızalarda kötü bir örnek olarak
kalmasın. Her sorununuzda UND ve RO-
DER olarak kapılarımız sonuna kadar
açık” derken Ukrayna’dan transit geçiş-
lerde tek vize alınmasını istedi.

AYDIN’DAN TAM DESTEK
Geceye katılan Ulaştırma Bakanlığı Müs-

teşar Yardımcısı Talat Aydın’da Ro-Ro ta-
şımacılığının son aktörü Black Sea Exp-
ress’e tam destek verdiklerini dile getirdi.
Bakanlık olarak çeşitli güzergahlar ilan
ettiklerini hatırlatan Aydın, Ukrayna li-
manlarını Karadeniz limanları için ilan
etmelerine rağmen İstanbul Limanlarını
da bu güzergaha ekleyeceklerini belirti.
Aydın; Ukrayna ile geçiş belgelerini libere
ettik. Polonya ile olan sorunları çözdük.
Bu aşamadan sonra Ulaştırma Bakanlığı
bu hattın sağlıklı yürümesi için her desteği
verecektir” dedi. Aydın, “ Projenin en ba-
şarılı noktası Ukrayna’da çok güçlü bir
ortak bulunması. Sektördeki herkesi bu
projeye imkanları dahilinde destek ver-
meye çağırıyorum” diye konuştu.
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NİTELİKLİ SÜRÜCÜ 
AÇIğI EKONOMİ 

İÇİN TEHDİT 

IRU Genel toplant›s›nda orta ve uzun vadede nitelikli
sürücü say›s›nda ciddi bir aç›€›n meydana gelece€i belir-
tildi. Toplant›da devletlerin ve tafl›mac›l›k sektöründe
faaliyet gösteren iflletmelerin bu konuda yeni stratejiler
gelifltirmesi ve sürücülerin ifle al›nmas› ve çal›flma koflul-
lar› ile ilgili konular görüflüldü. 

Yap›lan aç›klamada; nitelikli sürücü say›s›nda yaflana-

cak düflüfllerin ekonomiyi olumsuz etkileyece€i, mevcut
ekonomik krizde bu sürecin göz ard› edildi€i, ancak ileriki
dönemde ekonomik büyümenin tekrar bafllamas› ile bir-
likte tafl›maya olan talebin yeniden canlanaca€›n› ve bu
süreçte sorunlar›n su yüzüne ç›kaca€› belirtildi. 

IRU çözüm merkezi,  bu alanda istihdam› destekleye-
cek tedbirlerin al›nmas›n› istedi. 

GÜNCEL

TASIMACILAR

Türkiye’deki santral-
lerin neredeyse yar›s›-

n›n kuran Hareket Pro-
je Tafl›mac›l›ğ› Türk-
menistan’da 600 ton-

luk malzemeyi bin 
200 kilometre mesafe-
ye tafl›yarak ciddi bir

baflar›ya imza att›. 

Elif ÖZYILMAZ - Oya KAYA  MERS‹N

P roje tafl›mac›l›€› konusunda ciddi bir alt
yap›ya sahip olduklar›n› belirten Hareket
Proje Tafl›mac›l›€› ve Yük Mühendisli€i Afi
Kalite Yönetim Temsilcisi Kahraman Akayd›n

“Anahtar teslim” çal›flt›klar›n› vurgulad›. 
Akayd›n 1957 y›l›nda kurulan ve bugün sektörün sözü

geçen firmalar›ndan biri olan Hareket Proje tafl›mac›l›€›n›n
rekorlar kitab›na girecek nitelikte çal›flmalara imza
att›€›n› söyledi.

Son olarak Türkmenistan’da gaz tribünü tafl›mas›
iflini gerçeklefltirdiklerini,  Türkmenbafl› Liman›’ndan
Aflkabat Yolöte Liman›’na yapt›klar› tafl›man›n alan›nda
en büyük tafl›ma oldu€unu belirten Akayd›n, 600
tonluk gaz türbininin bin 200 kilometrelik bir mesafeye
tafl›nd›€›n› vurgulad›.  Sektörde yüzde 40’l›k bir pazar

paylar›n›n oldu€unu ifade eden Akayd›n özellikle
2000’li y›llardan itibaren proje tafl›mac›l›€› alan›nda
uzmanlaflmaya bafllad›klar›n› müflteriye tafl›ma iflini
anahtar teslim verebildiklerini kaydetti. 

RÜZGAR SANTRALLERİ KURULUMUNDA UZMAN 
Akayd›n özellikle son 5 y›ld›r rüzgâr santrallerinin

tafl›nmas› ve kurulumu konusunda uzmanlaflt›klar›n›
söylerken, verdi€i rakamlar Türkiye’deki rüzgar sant-
rallerinin neredeyse yar›s›n›n onlar›n kurdu€unu or-
taya koyuyor. Akayd›n: “Türkiye’de flu an 1000 me-
gabayttan fazla rüzgar santrali var. Bunun 450- 500
megabayt›n› da Hareket Proje olarak biz kurduk.
Rüzgar Santrali kurdu€umuz bölgelere aras›nda Urla,
Akhisar,  Hatay Samanda€ var.” diye konufltu.  Son

Türkiye’nin rüzgar santrallerini
HAREKET PROJE KURUYOR 

dönemde ciddi bir ekipman yat›r›m› gerçeklefltir-
diklerini kaydeden Akayd›n 22 kiflilik ekibi de 40
kifliye ç›karma hedefinde olduklar›n› söyledi. “Yap-
t›€›m›z ifl a€›r ve tonajl› ifller. Hem iyi ekipman,
hem de iyi ekip gerektiriyor” diyen Akayd›n kriz za-
man›nda bile yat›r›m yapt›klar›n› vurgulad›.  

Türkiye’nin Ortado€u’ya aç›lan kap›s› Mersin’de de
flube açt›klar›n› söyleyen Akayd›n, a€›rl›kl› olarak Türki
Cumhuriyetlerine tafl›ma yapmalar›na ra€men Ortado€u
pazar›n› da takibe ald›klar›n› belirtti. 

SERTRANS LOJİSTİK

Sertrans’›n 2005 y›l›nda KalDer üyeli€i
ile bafllayan süreci 2010 y›l› May›s ay›nda
Ulusal Kalite Hareketi Kat›l›m Bildirge-
si’nin imzalanmas› ile EFQM ‹fl Mükem-

melli€i Modelinin temel kavramlar›n› ifl yapma
biçimi olarak kabul etti€ini bildirdi.

27–30 Eylül tarihleri aras›nda KalDer De€er-
lendirici Ekibi taraf›ndan gerçeklefltirilen saha
ziyareti sonucunda Mükemmellikte Yetkinlik
3 Y›ld›z Belgesi almaya hak kazand›.

Türkiye Kalite Derne€i (KalDer) ile Türkiye
Sanayici ve ‹fladamlar› Derne€i (TÜS‹AD) ta-
raf›ndan Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›nda
bu y›l 19’uncusu düzenlenen Kalite Kongresi’nin
son günü gerçekleflen ödül törenine Sertrans
Lojistik ad›na Mükemmellikte Yetkinlik Bel-
gesini ‹hracat Direktörü Cengiz Ceylanda€
ald›.

Ceylanda€ ödül sürecinde, 2009 y›l› ile bafl-
lad›klar› Toplam Kalite Yönetimi çal›flmalar›n›
Avrupa Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM) tara-
f›ndan oluflturulan "Mükemmellik Modeli" sa-
yesinde sürdürdüklerini ve bu çal›flmalar›n›n
ilk meyvesi olan Yetkinlik Belgesini almaya
hak kazand›klar›n› belirtti. Ceylanda€, Yetkinlik
Belgesinin bir sonuç de€il Mükemmellik yol-
culuklar›n›n ilk dura€› oldu€unu ve Sertrans
Lojistik olarak müflteri odakl› hizmet anlay›fl›
ile müflterilerine en mükemmel flekilde hizmet
vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

3 Y›ld›z Yetkinlik
BELGES‹ ALDI

Sertrans Lojistik, Mükemmellikte Yetkinlik 
3 Y›ld›z Belgesi almaya hak kazand›.

Sertrans Lojistik “Balkanlar, Türki-
ye, Orta Asya ve Orta Do€u’da; küre-

sel bir lojistik flirketi olarak, çok
uluslu ve bölgesel flirketlerin öncelik-
li çözüm orta€› olmak” vizyonu ile

ilerlemeye devam ediyor.

DOTA LOGİSTİCS-SATKO
TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ 

Almanya merkezli lojistik ve tafl›mac›l›k
flirketi Dota Logistics, araçlar›n›n ya-
k›ndan takibi, sürücülerle düflük mali-
yetli iletiflim ve yak›t tasarrufu sağlamak
üzere Satko Teknoloji ile çal›flmaya bafl-
lad›.  Araçlar›nda yak›t tasarrufu yap-
may› hedefleyen Dota Logistics, Satko
Teknoloji çözümleriyle tüm araçlar›n›
yak›ndan takip edebiliyor, verimli rota
planlamas› yapabiliyor ve sürücüleriyle
düflük maliyetli, h›zl› ve kay›tl› ifl emri
ve ifl takibi iletiflimi sağlayabiliyor. Bu
hedefler doğrultusunda Satko Teknoloji
araç takip ve filo yönetimi çözümlerine
yat›r›m yapan Dota Logistics uluslararas›
nakliye yapt›ğ› araçlar›n› EutelTRACS
sistemleriyle donatt›.
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Sektöründe tek Turquality belgesine sahip ‹nci Akü, Eas

Akü ve Hugel Akü gibi Türkiye’nin köklü ve yenilikçi akü
markalar›n›n yurt içinde sat›fl ve pazarlamas›n› yapan ‹nci-
tafl, akü bayileriyle 2011 hedeflerini paylaflt›.

‹nci Holding fiirketlerinden ‹ncitafl; yurdun her köflesinden
gelen 500’e yak›n Bayi ve Perakende Sat›fl Noktas› ile Antal-
ya’da bulufltu. Konusu “USTALIK” olan toplant›da ‹ncitafl

yönetimi ve davetliler sektörü de€erlendirip, 2011 için belirle-
nen hedeflerini paylafl›rken bir yandan da keyifli bir ortamda
sanatç› Ziynet Sali ile e€lenme flans› elde etti.

Bayiler ve yönetimin birarada oldu€u toplant›da konuflan
‹nci Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Meral ‹nci Zaim;“‹flin-
de ustal›k, giriflimcilik, liderlik; ‹nci Grubu’nun kurucusun-
dan miras en önemli özellikleridir.” dedi.

SEKTÖRDEN 
İNCİTAŞ, AKÜ 

BAYİLERİYLE 2011 
HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI

TASIMACILAR

Ulusoy Lojistik Genel Müdürü ‹smail
Y›ld›z, ciro ve sefer say›s›nda ilk
10 ayda yüzde 60’l›k büyümeye
imza att›klar›n›, artan ifl potansiyeli

nedeniyle 2011’e 30 araçl›k yat›r›mla baflla-
yacaklar›n› dile getirdi.  

Ulusoy Lojistik Genel Müdürü ‹smail Y›ld›z,
2010’da mevcut ‹ngiltere hatt›na eklenen yeni
rotalar›n sefer say›lar›n› büyük ölçüde art›r-
d›€›n› belirtti. Ortado€u, Arap ülkeleri, ‹s-
kandinav ülkeleri, Balkan Yar›madas›, Rusya
ve Türki Cumhuriyetlere yap›lan tafl›malarda
ciddi art›fllar kaydettiklerini ifade eden Y›ld›z,
bu sayede sefer say›s› ve ciro anlam›nda yüzde
60 oran›nda art›fl yakalad›klar›n› vurgulad›. 

30 ARAÇLIK YATIRIM YAPILACAK  
Y›ld›z;  “Ocak’ta yeniden araç yat›r›m› ya-

paca€›z. Mevcut kapasitemiz zaten yetmiyor.
Tafl›malar›m›z›n 3’te 1’ini kendi araçlar›m›zla
yaparken, 3’te 2’sini alt tafl›y›c›lar›m›zla ger-

çeklefltiriyoruz.  Ancak özmal araç say›m›z›
art›rma hedefi ile 30 araçl›k bir filo al›m›
yapaca€›z. Çekiciler için tercihimiz Volvo,
treylerlerimiz Fruehauf oldu.  Treylerlerin
10 tanesi frigorifik olacak. Bu araçlar›n en
önemli özelli€i standart olarak her yerde ça-
l›flabilecek nitelikte olmas›.  Do€u bölgele-
rinde özellikle araçlar›n flaflelerinin düflük
olmas› problem yarat›yor. Bizde esnek ça-
l›flt›rabilece€imiz araçlar istedik, gerekti€inde
yükseklik art›r›labilsin diye. Otokar bu es-
nekli€i sa€lad›. 2011 y›l› içinde ifl potansi-
yeline göre yeniden bir yat›r›ma yönelebili-
riz.” diye konufltu. Ulusoy Lojistik’in büyü-
mesinde özellikle Ortado€u ve Türki Cum-
huriyetlere yap›lan tafl›malar›n büyük etkisi
oldu€unu vurgulayan ‹smail Y›ld›z 2011 için
de benzer büyüme rakamlar›n› yakalama
hedefinde olduklar›n› belirtti ve ekledi: “Bu
büyümede Ortado€u ve Türki Cumhuriyetleri
ivmemizi oluflturacak. Bu bölgede büyüme-
miz ortalaman›n üzerinde olacak.” 

YENİ ÜS MERSİN 
Ulusoy Lojistik Genel Müdürü ‹smail Y›l-

d›z, büyüme sürecinde Mersin’e verdikleri
özel öneme de de€indi.  Türkiye’nin en bü-
yük liman›na sahip Mersin’de önce flube
ard›ndan da antrepo açt›klar›n› ifade eden
Y›ld›z; “  Türkiye içinde sanayinin yo€un
oldu€u Güneydeki illere tafl›malar bak›-

m›ndan Mersin yo€un bir flekilde kullan›l›-
yor. Bizim orda olmam›z söz konusu de€il.
Biz ciromuzu, hacmimizi art›rma hedefin-
deysek Mersin’de olmak zorunday›z. Bu
nedenle önce Liman›n karfl›s›nda ofisimizi
açt›k. Daha sonra da gelen talepler üzerine
10 bin metrekarelik antrepoyu devreye sok-
tuk.  Bu yat›r›mlar sayesinde Mersin’deki
potansiyelimiz daha da artacak.” dedi.

2010 y›l›nda yeni rotalar belirleyen Ulusoy 
Lojistik y›l› yüzde 60 ciro art›fl› ile kapayacak. 

Son 10 y›lda “Türkiye Markas›” olma
hedefiyle çal›flt›klar›n› belirten Nak-
Kargo Kurucu orta€› Koç Ali Al, ‹z-
mir’den Türkiye’ye aç›lma yolunda ilk

ad›m› att›klar›n› söyledi. ‹zmir’de günde 85
arac›n yanaflt›€› ve Türkiye’nin dört ir taraf›na
da€›t›m yapan filonun yönetildi€i bir termi-
nale sahip olduklar›n› kaydeden Al, ‹stan-
bul’da da ayn› çapta bir terminal alan› yapa-
caklar›n› vurgulad›.  

400 araçl›k bir filo ile hizmet veren Nak
Kargo’nun Türkiye’ye hizmet veren bir
marka olmas› için mutlaka ‹stanbul’da da
kendini kabul ettirmesi gerekti€ini dile
getiren Al, “ Türkiye markas› olma hede-
finin yüzde ellisini 10 y›lda gerçeklefltirdik.
2011 y›l›ndaki hedefimiz ‹stanbul’dan Tür-
kiye’ye aç›lmak. Türkiye’nin tafl›mac›l›-
€›n›n lideri olmak istiyorsak ‹stanbul’a
gelmek zorunday›z.” dedi. 

Yat›r›mlar›n tamam›n› öz kaynaklarla ya-
p›ld›€›n›n alt›n› çizen Koç Ali Al,  ‹stan-
bul’daki kargo merkezinin yerinin belirleme
çal›flmalar› yapt›klar›n› kaydetti. fiu an Gü-
neflli – Ambarl› ya da ‹kitelli’de arazi aray›-
fl›nda olduklar›n› söyleyen Al; “‹stanbul da
zaten yat›r›mlar›m›z var. Burada Orada bir
kargo terminali aç›p, Türkiye’ye aç›lmak,
‹zmir ile de kol kola verip Türkiye markas›
oluruz.” diye konufltu.

Nak- Kargo’nun 90 bin müflterilik bir
portföyü oldu€una de€inen Al, ‹stanbul
yat›r›m›n›n tutar›n›n 50 milyon dolar› bu-

laca€›n› ifade ederken; 0 yafltaki araçlarla
hizmet verdiklerini vurgulad›. Al, sözlerine
flöyle devam etti: “Türkiye çap›nda 800
eleman›m›zla hizmet veriyoruz. Sektördeki
yenilikleri takip ediyoruz. Bu sektör öyle
bir sektör ki Kendini yenileyemeyen biter.
‹zmir’deki terminalimiz için 30 milyon
dolarl›k yat›r›m yapm›flt›k. Bu sayede Ege
Bölgesi’nin kendi alan›nda birincisi duru-
munday›z. Türkiye çap›nda da ilk 5’teyiz.‹s-
tanbul terminalimiz devreye girdikten
sonra da ‹stanbul’da da yer edinece€iz ve
pazar pay›m›z› artt›raca€›z.” 

Türkiye markas› olma hedefiyle ‹zmir’den yola ç›kan Nak-Kargo
‹stanbul’da da kargo terminali açmaya haz›rlan›yor. Toplam 50 milyon do-

larl›k bir yat›r›m yapacaklar›n› ifade eden Nak-Kargo orta€› Koç Ali Al,
‹stanbul kargo terminalinin Güneflli ya da ‹kitelli’de kurulaca€›n› söyledi. 

SHELL’DEN 

Shell ‹stanbul’un en büyük ilçelerinden
biri olan Zeytinburnu’nda 2 istasyonu bir-
den hizmete soktu.

Akaryak›t sektöründe 40 y›ll›k geçmifle sahip
Mehmet Erdönmez ve Ayhan Erdönmez’in
iflletece€i Zeytinburnu Günefl  Shell istasyonu
düzenlenen renkli bir törenle aç›ld›.  ‹stasyonda
toplamda 32 tabancal› 4 akaryak›t pompas›
ile Shell Fuel Save 95, Shell VPower
Diesel+GTL teknolojisi,  Shell Diesel Extra,
Shell V-Power Diesel ve otomotiv madeni ya€
sat›fl› yap›lacak.  Zengin bir marketin yer
ald›€› istasyonda ayr›ca elle araç y›kama ve
KGS dolum hizmeti de verilecek. 

‹stasyonun aç›l›fl›n›, Shell & Turcas Perakende
Sat›fl ve Operasyon Müdürü Haldun Güvenir,
iflletmeciler Mehmet Erdönmez ve Ayhan Er-
dönmez ile birlikte yapt›. Güvenir aç›l›flta
yapt›€› konuflmada; Zeytinburnu’nun hem nüfus,
hem trafik yo€unlu€u aç›s›ndan çok önemli bir
bölge oldu€unu,  yeni istasyonla Shell’in ürün
ve hizmet kalitesini Zeytinburnu’na daha etkin
flekilde ulaflt›rma imkan› bulduklar›n› belirtti. 

Güvenir, Türkiye’nin en eski flirketlerinden
biri olan ve akaryak›t sektöründeki birçok ilk
uygulamay› hayata geçiren Shell’in müflterile-
rinin kendilerine ihtiyaç duydu€u her alanda
var olmaya özen gösterdiklerini hat›rlatt›. Gü-
venir, farkl› ihtiyaçlara cevap veren ürün ve
hizmetlerini, müflterileriyle buluflturan istasyon
a€lar›na her geçen gün yeni halkalar eklediklerini
belirterek Shell’in bu anlay›flla sektördeki lider
konumunu pekifltirdi€ini söyledi.

Shell bayi a€›na kat›lan ikinci halka olan
Shell  Zeytinburnu Befltelsiz istasyonunun aç›-
l›fl›na ise,  Turcas Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Y›lmaz Tecmen, Shell & Turcas Pera-
kende Sat›fl ve Operasyon Müdürü Haldun Gü-
venir’in yan› s›ra, Shell’in Merter, Tozkoparan,
Çatalca, Çorlu ve Mecidiyeköy istasyonlar›n›
da iflleten  Hüseyin Kuran, ‹smail Kuran, Alaattin
Kuran ve Bilal Kuran kat›ld›.

Zeytinburnu’nda hizmet verecek ikinci istas-
yon Befltelsiz ‹stasyonu’nda toplamda 24 ta-
bancal›, 4 akaryak›t pompas› ile Shell Fuel Save
95, Shell VPower, Shell Diesel Extra, Shell V-
Power Diesel ile markette otomotiv madeni
ya€ sat›fl› yap›lacak.

Shell, istasyon a€›n› geniflletmeye de-
vam ediyor.  ‹stanbul’un en yo€un ilçele-
rinden Zeytinburnu’nda bulunan iki Shell

istasyonu, hizmete girdi. 

Zeytinburnu’na 
çifte istasyon 

FİAT’IN YENİ ENTEGRE 

Aç›l›fl etkinliklerinde bir konuflma yapan
Tofafl CEO’su Ali Pand›r, Fiat’›n fianl›urfa’daki
kalesi olan Önkol Otomotiv’in azmin, tut-
kunun, büyük hedefe baflar›yla ulaflman›n

gücünü simgeledi€ini vurgulad›. Fiat’›n hem global
hem de ulusal düzeyde büyüyen ifl plan›na yak›flan
bir altyap› ve hizmet anlay›fl›na sahip Önkol Oto-
motiv’in yeni entegre tesisinin hizmete girmesinden
dolay› duyduklar› memnuniyeti dile getiren Pand›r,
Tofafl olarak 42 y›ld›r süregelen Koç ve Fiat ortak-
l›€›n›n çat›s› alt›nda say›s›z baflar›ya imza att›klar›n›
ve Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati ve Ferrari
olmak üzere 5 global markan›n Türkiye’deki tem-
silcili€ini baflar›yla üstlendiklerinin belirtti. 

fianl›urfa’da 2 bin 500 metrekareyi aflan alan
üzerinde 51 personeliyle hizmet veren Önkol Oto-
motiv, Fiat markal› otomobil ve hafif ticari araç
modelleri için sat›fl ve servis hizmeti sunuyor.

Otomotiv Tesisi
fianl›urfa’da 
Hizmete Girdi
Fiat’›n bayisi Önkol Otomotiv’in yeni
entegre tesisi, Tofafl CEO’su Ali Pan-

d›r ve Fiat Marka Direktörü Okan
Bafl’›n da kat›ld›€› organizasyonla

fianl›urfa’da resmen hizmete aç›ld›. 

ULUSOY LOJiSTiK YENi
YATIRIMLARLA BÜYÜYOR 

TRAFİKTE 

Proje için haz›rlanan Ezel Akay’›n yö-
netti€i ve Osmantan Erk›r ile Ferhat Gö-
çer’in yer ald›€› ‘Kaza’ adl› film, 500 bin
kifli taraf›ndan izlenirken; pek çok ünlü

isim de projeye gönüllü destek verdi. Kenan
Ifl›k, Kenan ‹mirzal›o€lu ve Hepsi Grubu’nun
da gönüllüleri aras›nda bulundu€u proje ile tra-
fikte zaman geçiren herkes “trafikte sorumlu”
olmaya davet edildi,  2 bin 300 ticari araç sürü-
cüsüne de tafl›t güvenli€i konusunda e€itim
verildi.  

Proje için özel olarak haz›rlanan TIR etkin-
likleriyle kat›l›mc›lara trafikte karfl›laflabile-
cekleri tehlikeler simulatörlerle birebir yaflat›ld›,
al›nabilecek önlemler anlat›ld›. Alkolün alg›y›
nas›l zay›flatt›€›n› gösteren “Sarhofl Gözlü€ü”
ve iki tekerlekli araçlarda kask›n önemini vur-
gulayan “Segway Parkuru” büyük ilgi gördü.

Sorumluluk 
Hareketi 80 bin 
kifliye ulaflt›
Ulaflt›rma Bakanl›€›’n›n koordinasyo-
nunda ve TÜVTURK’ün deste€iyle ha-

yata geçirilen “ Trafikte sorumluluk
hareketi 2 ayda 80 bin kifliye ulaflt›. 

LOGITRANS’ta
OMSAN’a 2 ödül

OMSAN, kat›ld›ğ› 4. Logitrans Transport
ve Lojistik Fuar›nda Uluslararas› Lojistik
‹flletmecileri dal›nda birincilik ödülüne,
Yurtiçi Tafl›ma ‹flleri Organizatörleri

dal›nda ise takdir ödülüne lay›k görüldü. 
OMSAN, açt›ğ› stant ile ziyaretçilerine

hizmetleri ve farkl› uygulamalar› ile ilgili
detayl› bilgiler sundu. OMSAN Lojistik Genel
Müdürü Osman Küçükertan, fuar kapsa-
m›nda düzenlenen Konferansta, OMSAN Lo-
jistiğin vermekte olduğu intermodal tafl›-
mac›l›ğ› hizmeti hakk›nda detayl› bilgi ve-
rerek demiryolu tafl›mac›l›ğ› ile ilgili öneri-
lerini kapsayan bir sunum yapt›.

NAK-KARGO HEDEF BÜYÜTTÜ

AVRUPA’NIN MEYVESİNİ ÖZSAğLAM NAKLİYAT TAŞIYOR 
Elif ÖZYILMAZ ANTAKYA

Özsa€lam Nakliyat Yönetim
Kurulu Baflkan› Kamil Sa€
özellikle narenciye ve kiraz
tafl›yarak zor bir pazar olan

Avrupa’da önemli bir yer edin-
diklerini söyledi. Ortado€u ülke-
lerine de ilaç ve g›da tafl›ma yap-
t›klar›n› ifade eden Sa€, Akdeniz
Bölgesi’nin karakteristik ürünü
narenciye tafl›malar›n›n yan› s›ra
Bursa’dan kiraz, Manisa’dan da
üzüm tafl›mas› yapt›klar›n› kay-
detti. Sa€, Türk üretimi meyve
ve sebzeyi ‹ngiltere,Almanya Nor-
veç, ‹sveç gibi Avrupa ülkelere
tafl›d›klar›n› dile getirdi. 

“AVRUPA’YA GİDERİM RAHAT EDERİM” 
“Y›l›n 8 ay› Adana’da 4 ay›

Bursa ve Manisa’day›z” diyen
Sa€,  Avrupa pazar›nda kurallar
sayesinde çok sorun yaflanma-
d›€›n› söyledi. Hatay’da kendileri
d›fl›nda Avrupa tafl›mas› yapan
flirket bulunmad›€›n› ifade eden
Sa€;  “Avrupa çok zor bir pazar.
Ortado€u ise s›k›nt›l› bir bölge.
Araçlar›n sa€lam dönme olas›l›€›
çok az. Yepyeni araçlar› Orta-
do€u’ya nas›l gönderelim. Av-
rupa’ya giderim rahat ederim.
Sadece belge sorunumuz var
ama o da herkesin ortak sorunu.”
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