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EN HAFİF, EN TASARRUFLU ÇEKİCİ  

Türk taş›mac›s›n›n Rusya yönüne yapt›ğ›
taş›malar aylarca kesintiye uğram›ş, so-
runlar UND ve Rus Taş›mac›lar Derneği

ASMAP’›n ortak girişimleri ile çözülmüştü.
‹mzalanan protokol ile 2011’de Rus taş›ma-
c›s›n›n Türk taş›ma pazar›ndan yüzde 30 pay
almas› karar bağlanm›ş ve Rusya’ya taş›ma
yapan Türk nakliyecileri kulland›klar› her
ikili geçiş belgesi için belli say›da Rus arac›
yüklemeyi de taahhüt etmişti. 
Ancak geçen y›l›n ayn› dönemine göre Rus-
ya’ya yap›lan taş›malar artmas›na rağmen
Rus taş›t› yüklemeleri beklenenin alt›nda
kald›. 1 Ocak 2011 tarihinde kullan›ma su-
nulan 6 bin adet ikili geçiş belgesinden
09.06.2011 tarihi itibariyle sadece bin 730
adet geçiş belgesi kal›rken; Rus arac› yükle-
meleri yeterince artmad›. 

RUSYA ARAÇ GÖNDERMİYOR
Türk nakliyecisi kulland›ğ› geçiş belgesi kar-
ş›l›ğ›nda yüklemeyi taahhüt ettiği Rus taş›t›n›

yüklemedi. Ancak burada as›l önemli olan
nokta Rus araçlar›n›n neden yüklenemediği.
Rusya Türkiye’ye yüklenecek araç gönder-
mediği için Rusya geçiş belgesi kullanan
Türk nakliyecisi elinde olmayan sebepten
dolay› taahhüdünü yerine getiremeyen po-
zisyonuna düşüyor. 

TEHLİKE KAPIDA
Durum böyle olunca Rus taş›mac›lar›n›n

Türkiye’ye çal›şmamalar› ve Türkiye’ye yük-
lenecek araç göndermemeleri nedeniyle Türk
nakliyecileri ileriye dönük taş›malarda sorun
yaşama tehlikesi ile karş› karş›ya kald›.1

Temmuz’da yap›lacak toplant›da Türk taraf›
taş›malar›n Rusya’n›n araç göndermemesi
nedeniyle yap›lamad›ğ›n› masada anlatamazsa
Rus geçiş belgesi tahsisinde sorun doğabilir.
Şimdi yap›lacak toplant›da sorunun nereden
doğduğunun anlat›labilmesi gerekiyor. 
Şu ana kadar taahhüt veren Türk firmalar›n›n
taahhütlerini kapatmalar›,1 Temmuz’a kadar
taahhüdünü yerine getiremeyen firmalar›n
da Rusya ikili ve 3. ülke geçiş belgesi tahsis
etmemesi, 1 Temmuz’a kadar yüklenecek
taş›tlar için ise 3 adet yerine 2 adet Rusya
ikili hak ediş geçiş belgesi tahsis edilmesi ge-
rekiyor. 

FORD

TOPLAM YATIRIM MİKTARI 
1  MİLYON DOLARI AŞACAK 

Ford’un global ticari araç üretim planlar›nda
kilit bir rol oynayan Ford Otosan’›n yeni
yat›r›m ve üretim planlar› hakk›nda bilgi veren
Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay Ford
Otosan’›n  yeni ürünlere yönelik yat›r›mlar›m›za
da h›z verdiğini ve 2011’i ‘Ticari araçta yat›r›m
y›l›’ ilan ettiğini hat›rlatt›. Otay; “Geçtiğimiz
y›l yeni jenerasyon Transit üretimi için Ko-
caeli’ndeki fabrikam›zda yaklaş›k 630 milyon
dolarl›k yat›r›m başlatt›ğ›m›z›,Transit yat›r›m›na
ilaveten Kocaeli fabrikas›nda 205 milyon Eu-
ro’luk ikinci bir sabit k›ymet yat›r›m karar› al-
d›ğ›m›z› aç›klam›şt›k. Segmentinde önemli bir
boşluğu dolduracak olan ‘yeni hafif ticari’
arac›m›z Ford Otosan Ar-Ge ve Ürün Mü-
hendisliği taraf›ndan geliştirilecek. Yeni ürünler
için yap›lacak  harcamalar›yla birlikte toplam
yat›r›m tutar›m›z 1 milyar dolar› aşacak ve
Kocaeli’ndeki üretim kapasitemiz 400 bin se-
viyesine ulaşacak.” dedi.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.63
ANKARA 3.63
‹ZM‹R 3.61
ADANA 3.61

D.BAKIR 3.71
S‹VAS 3.68
I⁄DIR 3.72
HATAY 3.62

Yeni TGS’nin 6 bin 800 kilogramlık ağırlı-
ğı ile en hafif çekici olduğunu 

vurgulayan MAN Kamyon Satış Müdürü
Serkan Sara, Nisan ayında pazara sunulan
yeni çekici TGS’nin yıl sonunda 1000 adet

satılmasını beklediklerini söyledi.

UND’YE DÜŞEN GÖREV 
SORUNUN KAYNA⁄INI ANLATMAK 

Üretim kapasitesini 
400 bine çıkarıyor

HAKAN ÖZENÇ:

Anadolu Isuzu Ar-Ge 
merkeziyle büyüyor

Anadolu Holding bünyesinde, kamyondan
kamyonete, küçük otobüsten Pick-up’a
kadar geniş araç segmentine sahip Ana-
dolu Isuzu, sahip olduğu Ar-Ge Merkezi

ile otomotiv sektörüne hizmet ediyor. Anadolu
Isuzu’nun kalite, inovasyon, tasar›m çal›şma-
lar›yla yurtiçi ve yurtd›ş› pazarlar›nda öncü ol-
duğunu belirten Anadolu Isuzu Ar-Ge Müdürü
Hakan Özenç, Anadolu Isuzu’nun 2009 y›l›ndan
bu yana Ar-Ge Merkezi olduğunu belirtti.
Özenç, bu tarihten itibaren 7 patent için baş-
vurduklar›n› belirterek; “Biz sadece üretim
değil ayn› zamanda tasar›m yap›yoruz” şeklinde
konuştu. Özenç sözlerine şöyle devam etti: 

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI ÖN PLANDA 
“Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi çal›şmalar›;

Yeni Araç Tasar›m Projeleri ve Mevcut Mo-
delleri ‹yileştirme, Geliştirme Projeleri olarak

iki alt başl›k alt›nda yü-
rütülüyor. Yeni Araç
Tasar›m Projeleri ile
yeni otobüs modelleri
geliştirirken, kamyon-
kamyonet yerlileştirme
çal›şmalar›yla da yerel
müşteri ihtiyaçlar›na uy-
gun araçlar üretiyoruz.
10- 12,5 ton kamyon
modelleri Japon Isu-
zu’dan farkl› olarak
Türkiye’ye özgü geliş-
tirilmiş projelerimizdir.” 

Ford Otosan, yeni model yat›r›mlar› çerçe-
vesinde üretim kapasitesini ve istihdam›n›
art›rmay› hedefliyor. Ford Otosan Genel

Müdürü Nuri Otay Kocaeli’ndeki kapasite-
nin 400 bin adede ç›kar›lacağ›n› söyledi. 

Anadolu Isuzu, Türk Mühendisleri ile ger-
çekleştirdiği AR-GE merkezi ile sektörde
büyümeye devam ediyor. Anadolu Isuzu

Ar-Ge Müdürü Hakan Özenç; “Ar-Ge ça-
l›şmalar›yla otomotiv sektörüne katk›da

bulunmaya devam edeceğiz” dedi. 

RENAULT TRUCKS FABRİKASI 
NAKLİYECİLERİ AğIRLADI 9. SAYFADA

SANAYİ BAKANI’NINDAN BRİSA’YA
YATIRIM ÇAğRISI   8. SAYFADA

AVM Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Ergin İmre, Mercedes’in kamyon satışının yüzde

26’nın Mengerler tarafından yapıldığını hatırlata-

rak;  bu yıl Türkiye genelinde 4 bin adet kamyon

satışını hedeflediklerini kaydetti. 
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KAPASİTE  ARTIYOR 

U.N Ro-Ro 

SEFERE ALDI 
13’üncü gemisini de 

5. SAYFADA

TOBB VERİLERİ 
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MERSiNLi TAŞIMACININ MERSiNLi TAŞIMACININ MERSiNLi TAŞIMACININ MERSiNLi TAŞIMACININ MERSiNLi TAŞIMACININ MERSiNLi TAŞIMACININ 
SUÇU NE?SUÇU NE?SUÇU NE?SUÇU NE?SUÇU NE?SUÇU NE?

MERS‹N’L‹ NAKL‹YEC‹ UMUTLA BEKL‹YOR

ERGiN iMRE: POLONYA’DA SATILAN 

KAMYONUN 2 KATINI SATIYORUZ 

ERGİN İMRE 

2 KAT DAHA PAHALI AKARYAKIT KULLANIYORLAR 

Mersin Liman›’n› kullanan taş›mac›lar ‹stanbul; Çeşme veTekirdağ limanlar›nda uygulanan

vergisiz akaryak›t ayr›cal›ğ›ndan yararlanam›yor. ÖTV Kanunu’nun 7/A maddesi gereği

nakliyeciler Tekirdağ Liman›’nda 1.230, Pendik’te 1. 620, Ambarl›’da 1. 530, Çeşme’de 1.

512 Lira’ya akaryak›t alabiliyor. Ancak söz konusu Mersin olunca bu ayr›cal›kl› durum

Mersin ve bölge taş›mac›lar› için tam anlam›yla bir adaletsizlik ortaya ç›kar›yor. Zira,

Mersin Liman›’n› kullanarak, Avrupa’ya Ro-Ro gemileri ile geçmek isteyen TIR’lar normal

pompa fiyat›ndan akaryak›t al›yor. Bu da ‹stanbul; Çeşme  ve Tekirdağ’a göre yaklaş›k 2 kat

daha pahal› akaryak›t kullanmak anlam›na geliyor. 

MIP ÇÖZÜM PEŞİNDE 
Mersin’den haftada 2 kere Trieste’ye sefer yapan U.N Ro-Ro’nun CEO’su Sedat Gümüşoğlu,

Mersin Liman› ‹şletmesi’nin takibinde olan konuda son aşamaya gelindiğini, akaryak›t istas-

yonunun da inşa edildiğini ifade ederken, MIP’den yap›lan aç›klamada Mersin Gümrük

Müdürlüğü’nün de onay verdiği konunun Maliye Bakanl›ğ› onay› beklediği belirtildi. MIP

yetkilileri, vergisiz akaryak›t›n Mersin Liman›’nda da geçerli olmas› durumunda nakliyecilerin

ÖTV ve KDV’siz akaryak›t alarak rekabet şans› yakalayabileceğini dile getirirken, UND

Başkan Yard›mc›s› Mustafa Aç›kgöz vergisiz akaryak›t›n geçerli olmas› durumunda Mersin

Liman›’n› Ro-Ro için kullanan TIR say›s›n›n en az yüzde 50 artacağ›n› kaydetti. 

2011’in Ocak ay›nda başlayan yoğun-

luk U.N Ro-Ro’ya 13’üncü gemiyi de

ald›rd› Önce gemi kiralama yöntemi- ORTADOğU KRİZİ TAŞIMACININ 
İ ECEK

MERSİN LİMANI’NI RO-RO TAŞIMACILIğINDA

KULLANAN MERSİN VE ÇEVRE İLLERİN ULUSLARASI

NAKLİYECİLERİ MALİYE BAKALIğI’NDAN GELECEK

MÜJDELİ HABERİ VE VERGİSİZ AKARYAKIT

KULLANACAKLARI GÜNLERİ BEKLİYOR.

6. SAYFADA
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RO- RO GEMİSİ 2’DEN 4’E ÇIKABİLİR 

∂ Vergisiz akaryakıt uygulamasının geçerli olmadığı
tek liman olan Mersin Limanı’nda ihracatçı ve nakli-
yecilerin yaşadığı haksızlık ortadan kalktı. Diğer li-
manlara göre 2 kat daha fazla akaryakıt bedeli
ödeyen, nakliyeciler Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın
verdiği haberle rahat bir nefes aldı. Mersin Limanı’nda
vergisiz akaryakıt satışına onay veren karar Bakanlar
Kurulu’ndan çıktı ve Resmi Gazete’de yayınlandı.
Vergisiz akaryakıt satışının başlayacağı Mersin Lima-
nı’nı Ro-Ro için kullanan TIR sayısının en az yüzde 50
artması bekleniyor.  Şu an 2 olan gemi sayısının kısa
sürede 3 hatta 4’e çıkması bekleniyor.

EPDK İZNİ BEKLENİYOR 

∂ Uygulamanın, UND’nin de içinde olduğu sivil
toplum örgütlerinin, kamu ile ortaklaşa yürüttüğü
bir çalışma ile hayata geçtiğini belirten UND Başkanı
Engin Özmen, Mersinli nakliyecinin rekabette avan-
tajlı hale geldiğini söylerken;  uygulamanın başla-
ması için son adımı MIP’nin yapması gerekiyor.  Bu
da gümrüksüz akaryakıt satışı için EPDK’dan izin
alınması. Mersin’li nakliyeci ve UND Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Açıkgöz EPDK kararının çıkması ile
ay sonunda vergisiz akaryakıt satışının başlayacağını
söylerken; uygulamanın bölge ihracatçısına yararı
olacağını söyledi.  

HABERİ SAYFA 6’DA 

Çeşme, Ambarl› ve Pendik Liman›’n› kullanan nakliyecilerin vergisiz
akaryak›t ayr›lacal›ğ›n› bugüne kadar uzaktan izleyen Mersin’li nakliyeci-
ler için de ÖTV ve KDV’siz akaryak›t dönemi başl›yor.

Mersin’li nakliyecilerin maruz kaldığı haksızlığı Taşımacılar
Gazetesi’nin 52’nci sayısında manşetimize taşımıştık. Aradan
geçen sürede Mersin Limanı’nı kullanan nakliyeci ve ihracat-
çıların isteği gerçekleşti. Gazetemizin bu sayısını okumak için
www.tasimacilar.com/pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

VERGİSİZ AKARYAKIT MERSİN LİMANI’NDA 

HAKAN ÖZENÇ

Her Rusya ikili geçiş belgesi için Rus taşıtı
yükleme taahhüdü veren Türk nakliyecisi
yeni bir tehlike ile yüz yüze. Rusya’ya ikili

ya da 3. ülke geçiş belgesi karşılığında
Rus aracı yükleme taahhüdü veren nakli-

yeciler Rusya’nın yüklenecek araç gönder-
memesi nedeniyle yükleme yapamıyor.  

‹lk seferlerini Akport- Ilichevks ara-
s›nda yapan Sea Lines, 18 May›s’tan
bu yana Haydarpaşa- Ilichevks ara-

s›nda yap›yor. Mart ay›nda ‹stanbul-
Ukrayna aras›nda seferlere başlayan Sea-
Lines Ro-Ro tam doluluk ile seferlerini
yapmaya başlad›. 6. SAYFADA

SEA LINES 
HAYDARPAŞA’DAN 
SEFERE BAŞLADI 

Akaryakıt fiyat farkı yumuşadı 
Türkiye ile Suriye aras›nda siyaseten her
ne kadar bahar rüzgarlar› esse de Türk ta-
ş›mac›s›n›n Suriye ile derdi bitmiyor. Suriye

akaryak›t fiyat fark› ad› alt›nda Türk nakliyeci-

sinden yaklaş›k 800 Dolar al›nca Türk TIR Şo-
förleri ve nakliyeciler 5 gün boyunca kontak
kapama eylemi yapt›.Sorun Suriye’nin geri
ad›m atmas›  tatl›ya bağland›. 10. SAYFADA

9

ERTAN 
ŞAHİN

10

NEVAF  
KILIÇ

Ortadoğu’nun parlayan 
yıldızı Irak -1- 7

ORUÇ 
KAYA

Sadece kamyonlar mı, ya
depolar ve diğerleri?

Lojistik Sektöründe Müşteri 
Memnuiyetinin Sağlanmasında 
Gizli Talebin Önemi
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∂ Karsan’ın ürettiği Hyundai Truck HD75 katı atık toplama
araçları Manisa’nın hizmetine girdi. Karsan Manisa  Yetkili
Satıcısı Büyükarcı Otomotiv geri dönüşüm firması Başa-
ranlar’a 5 adet Euro 4 HD75 Hyundai Truck araç satışı
gerçekleştirdi. Kablo, otomobil, elektronik ve beyaz eşya,
metal, cam, plastik ve benzeri malzemelerde geri dönüşüm
hizmeti veren Başaranlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Aziz Tekeli, HD Serisi’ni tercih etmelerindeki en önemli
kriterlerin araçların sunduğu uygun işletim maliyetleri,
ülke çapında satış sonrası hizmetlerinin olması ve yakıt
ekonomisi olduğunun altını çizdi. Hyundai Truck’ların geri
dönüşüm işinde oldukça uygun ve kullanımı kolay araçlar
olduğunu belirten Tekeli, bundan sonra da tercihlerinin
Hyundai Truck olacağını ifade etti. 

MANİSA’NIN KATI
ATIKLARINI 

HYUNDAİ TRUCK’LAR 
TOPLAYACAK 

Omsan’a 50 adet 
TENTELİ TREYLER  

OMSAN Lojistik Tesisler, Alt-
yap› ve Araçlar Genel Müdür
Yard›mc›s› Ergun Ar›burnu;

“OMSAN olarak müşterilerimize
tam zaman›nda ve kaliteli lojistik
hizmet vermek çok önemli. Bu amaca
ulaşmak için genç ve dolay›s›yla di-
namik bir filoya sahip olman›n çok
önemli olduğuna inan›yoruz. Bugün
sektörde en genç araç filosuna sahip
şirketlerin baş›nda gelen OMSAN,
filo yap›s›n› korumak için 1500 araçl›k
özmal filosunun yaklaş›k 600 araçtan
oluşan k›sm›n› yenileme karar› ald›k.
Alm›ş olduğumuz yat›r›m kararlar›
kapsam›nda  Otokar ile yapt›ğ›m›z
anlaşma ile 50 adet tenteli semi-

treyleri filomuza katt›k. Bu al›m,
OMSAN’›n operasyonel dinamiz-
mine mutlaka katk› sağlayacakt›r.”
diye konuştu. 

Otokar Sat›ş Müdürü Murat To-
katl› da: “Lojistik sektörünün lideri
OMSAN Lojistik ile işbirliğimizi de-
vam ettirmenin mutluluğunu yaş›-
yoruz. Otokar olarak kullan›c›lar›-
m›z›n talep ve beklentileri doğrul-
tusunda, lojistik ihtiyaçlar›na en uy-
gun çözümleri uluslararas› standart-
larda sunmak için çal›ş›yoruz. OM-
SAN’›n yeni yat›r›mlar›nda Otokar
araçlar›n› tercih etmesi, bu konuda
doğru ad›mlar att›ğ›m›z›n da bir gös-
tergesi.” dedi.

OTOKAR 

OMSAN Lojistik’in Otokar’dan ald›ğ› 50 adet treylerin teslimat› Adapazar›
Fabrikas›’nda  Omsan Tesisler, Altyap› ve Araçlar Genel Müdür Yard›mc›s›

Ergun Ar›burnu, Otokar Sat›ş Müdürü Murat Tokatl›’n›n kat›l›m› ile gerçekleşti. 

Kimyasal ve yanıcı madde 
nakliyatında da Renault Trucks

Uluslararas› ve Yurtiçi yan›c› ve
kimyasal madde taş›mac›l›ğ›n›n
önde gelen firmalar›ndan 3D

Nakliyat, Çetaş Kurtköy Plaza yap›lan
törenle araçlar›n› teslim ald›. 
Çetaş Otomotiv Genel Müdürü Serhan
Iş›ldar müşteri memnuniyetinin Re-
nault Trucks Türkiye için en önemli
unsur olduğunu belirterek  ; ‘’‹lk kez
filolar›nda bizi denedikleri için ger-
çekten gurur duyduk, bu memnuniyetin
kulland›kça, daha da artacağ›ndan

eminiz.‘’ diye konuştu. Renault Trucks
Antalya Bayisi As-sar Otomotiv Sa-
kaoğlu’na 10 adetlik partinin ilk 2 ade-
dini teslim etti. Mesu Uluslararas›
Nakliyat’a da 23 adetlik yeni filo tesli-
mat› gerçekleştiren As-sar Otomotiv,
25 adetlik sipariş veren Egemen Ulus-
lararas› Nakliyat ile Özmutlu Ulus-
lararas› Nakliyat’a da  12 adet Renault
Trucks 460.19 Euro 5 çekiciyi teslim
etti.Kükrer Lojistik 42 araçl›k yat›r›-
m›nda Renault Trucks’› tercih etti. 

RENAULT TRUCKS

ATAKLAR 
REYSAŞ

ÖZ TRANS

Y urt içi ve yurt d›ş›na yük
taş›mac›l›ğ› yapan Ataklar
Uluslararas› Nakliye A.Ş.,
150 adetlik Mercedes-Benz

Axor 1840LS Euro5 filo yat›r›m›n›n
ilk partisi olan 35 adedi teslim alarak
filosunu güçlendirdi. 

Teslimat töreninde konuşma yapan
Ataklar Uluslararas› Nakliye A.Ş.’nin
firma sahibi Şükrü Atak, Mercedes-
Benz sat›ş personelinin yol gösterici
ve ilgili yaklaş›mlar› ile ihtiyaç anali-
zinin doğru yap›ld›ğ›n› ve ihtiyaçlar›na
cevap verebilecek en iyi arac›n Axor
1840LS Euro5 çekici olduğuna karar
verdiklerini söyledi. Axor araçlar› ter-
cih etmelerinde Mercedes-Benz çe-
kicilerin az yak›t tüketmesinin, yüksek
ikinci el değerlerinin, geniş servis ağ›
ve düşük yedek parça fiyatlar›n›n çok
önemli olduğunu belirtti. 2011 ve2012

y›l› içerisinde Mercedes-Benz araç
al›mlar›na devam edeceklerini de söz-
lerine ekledi. 

REYSAŞ’TA  MERCEDES 
SAYISI 400’E ULAŞTI 

Türkiye'nin önde gelen taş›mac›l›k
şirketlerinden biri olan Reysaş Lojistik
A.Ş. 15 adet daha Actros 1841 Euro5
çekiciyi filosuna katarak araç park›n-
daki Mercedes-Benz marka araç ade-
dini 400’e ulaşt›rd›. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray
Kamyon Fabrikas›'nda gerçekleşen
teslimat törenine Reysaş Lojistik A.Ş.
Adapazar› Bölge Müdürü Tuncay
Engel, Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Kamyon Müşteri Merkezi Yöneticisi
Alper Ayd›n kat›ld›. 

Merkezi Hatay’da bulunan Öz-
Trans, 70 adedi Mercedes olmak

üzere toplam 100 araçl›k filosuna 60
adet Mercedes-Benz Axor 1840LS
çekici ekledi. Aksaray’ da bulunan
Mercedes-Benz kamyon fabrikas›nda
gerçekleşen teslimat töreninde Öz-
Trans Lojistik firma nakliye sorumlusu
Mehmet Kuş, Mercedes-Benz Türk
A.Ş. Kamyon Kamu Sat›ş K›s›m Mü-
dürü Bülent Tarhan ve Müşteri Mer-
kezi Yöneticisi Alper Ayd›n kat›l›rken;
törende aç›klama yapan firma nakliye
sorumlusu neden Mercedes’i tercih
ettikleri sorusuna; “Piyasada en az
yak›t tüketen araç Axor, ayr›ca ikinci
el değer kayb› diğer markalardan
daha az ve yedek parças›na nerede
olursan›z olun ulaşabiliyorsunuz.”
şeklinde yan›t verdi ve 2011 y›l›n›n
geri kalan›nda piyasan›n bugünkü
trendde devam etmesi halinde, araç
al›mlar›n›n devam edeceğini söyledi. 

Mercedes-Benz Türk ürettiği çevre dostu, yakıt tüketiminde avantaj sağlayan, güveni-
lir ve sağlam araçları sayesinde nakliyecilerin en çok tercih ettiği araçlar olmaya devam

ediyor. Mayıs ayında 4 firmaya toplamda 143 adetlik teslimat gerçekleştirildi. 

MERCEDES-BENZ YİNE 
FİLOLARIN BİRİNCİ TERCİHİ OLDU 

Taytur’un filosunun
tamamı Mercedes

Araç parkındaki 45 aracın tamamı
Mercedes-Benz marka araçlardan

oluşturan Taytur Turizm  filosunu 25
adet ilave Mercedes-Benz Axor 1840
LS E4 ile güçlendirdi. Taytur Nakliyat

firma sahibi Ecevit Tayşun  Mercedes-
Benz araçlardan son derece memnun

oldukları için tekrar Axor’u tercih ettik-
lerini söyledi. Orman ürünleri taşıma-
cılığı yapan Kastamonu merkezli Yük-

sel Orman Ürünleri filosunu 8 adet
Mercedes-Benz Axor 3240C E4 yatırı-

mı gerçekleştirdi.

TAYTUR

SÖNMEZ BUSTAŞ FİLOSUNA 

12 ADET IVECO  
Sönmez Bustaş Lojistik filosuna ek-

lediği 12 adet Iveco çekiciyi teslim ald›.
Yeni araçlarda çekicilerde Euro 5
motor tercih edilirken bu yat›r›mla be-
raber Sönmez Bustaş’›n filosundaki
Euro 5 motor oran› yüzde 55’e ç›kt›.
Sönmez Bustaş bu al›mla çevre duyar-
l›l›ğ›n› bir kere daha ortaya koyarken,
bu yat›r›mla birlikte filodaki araç say›s›
125’e ç›kt›, araç yaş ortalamas› ise 3,1’e
düştü.

Sönmez Bustaş Lojistik Genel Mü-
dürü Fahrettin Arabac›, bu y›l 2 milyon
Euro değerinde TIR al›m› ve yenileme
yat›r›m› yaparak, filolar›n› 125 araca

ç›kard›klar›n› söyledi. Arabac›, "Bu ya-
t›r›mla birlikte şirket araç yaş ortalamas›
da 3.1’e ulaşt›.” derken kriz döneminde
dahi büyüme ve yenileme yat›r›mlar›n›
sürdürdüklerine dikkati çekti. Törende
Fahrettin Arabac›’ya bir plaket veren
Iveco Araç Sat›ştan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Davide Righeto ise
“Sönmez Bustaş Stralis’i kalitesi uygun
işletme giderleri için tercih etti. Sat›ş
sonras› desteğimizde her zaman Sönmez
Bustaş’›n yan›nda olacak” dedi.

Sena Nakliyat’›n filosunu 
DAF ve TIRSAN oluşturdu

TIRSAN Samand›ra tesisle-
rinde gerçekleştirilen teslimat
töreni ile Sena Nakliyat 12

adet DAF FT CF85.460 ve 24 adet
TIRSAN perdeli semi-treyleri teslim
ald›. Sena Nakliyat Yönetim Kurulu
Başkan› Hanife Turgut filolar›n›
DAF ve TIRSAN araçlar› ile yeni-
leme nedenlerini şöyle aç›klad›:
“Ürünlerin kaliteli ve dayan›kl› ol-
mas› ile işletme maliyetlerimizi dü-
şürmesi, ayn› zamanda TIRSAN
ve DAF ürünleri kullanman›n nak-
liyeciye katt›ğ› prestij en önemli
sat›n alma kriterimiz olmuştur”
dedi. Turgut; diğer yandan DAF

ve TIRSAN markalar›nda sat›ş son-
ras› hizmete ve müşteri memnuni-
yetine verilen önemin de filolar›n›
TIRSAN ve DAF ile yenilemele-
rinde etkili olduğunu belirtti.  
Merkezi Düzce-Kaynaşl›’da bulu-
nan Bolu Güneş Uluslararas›
Nakliye de 10 adet DAF FT
CF85.460 çekici ve 10 adet TIR-
SAN tenteli semi-treyler al›m›
gerçekleştirken; Türkiye’nin
Şahin Nakliyat 16 adet DAF FT
XF105.460 Medium Deck çekici
teslim ald›. 

Taş›mac›l›k, gemi tahliye ve inşaat
alan›nda faaliyet gösteren Kocaman
Denizcilik Gemi Acenteliği ve ‹n-

şaat Şirketi,  4 adet Ford Cargo ile filo-
sunun gücüne güç katt›. Firman›n filo-
sunda toplam 15 Ford Cargo araç bu-
lunuyor.

Kocaman Denizcilik’in Kocaeli-Dilo-
vas›’ndaki tesislerinde düzenlenen tes-
limat törenine; Çetaş Otomotiv Genel
Müdürü Serhan Iş›ldar, Sat›ş Müdürü

Burak Özhan ile Kocaman Denizcilik
yöneticileri Kadir Kocaman, Fettullah
Kocaman ve Ferzande Kocaman kat›ld›. 

Firma yöneticisi Kadir Kocaman; her
türlü dökme yük, genel kargo, proje
yükleri, odun yongas›, tomruk odun,
kağ›t gibi ürünlerin liman tahliye taş›-
mac›l›ğ›n› gerçekleştirdiklerini ve bu ça-
l›şmalar› s›ras›nda kulland›klar› Ford
Cargo araçlardan son derece memnun
olduklar›n› belirtti.

Kocaman Denizcilik filosuna 
4 adet Ford Cargo ekledi 

Kocaman Denizcilik, Ford Cargo kamyon yetkili
sat›c›s› Çetaş Otomotiv’den 4 adet 1838T (4x2) çe-

kici araç sat›n alarak filosunu güçlendirdi. 

MAN Bursa ve Güney Mar-
mara Bölge Bayii Mapar, Siirt
firmas›  Tarlak  Petrol Ürünle-

ri’ne  10 adet MAN TGS 41.400
8x4 kamyon teslimat› gerçekleştirdi.
MAN Bursa ve Güney Marmara
Bölge Bayii Mapar, Siirt’te inşaat
sektöründe, baraj şantiyelerinde in-
şaat ve hafriyat işlemleri yapan Tar-
lak Petrol Ürünleri’ne 10 adet

MANTGS 41.400 8X4 damper kam-
yonun sat›ş›n› gerçekleştirdi. Fir-
man›n yeni kamyonlar› Ankara’da
düzenlenen törenle teslim edildi.
Kamyonlar› Mapar Sat›ş Dan›şman›
Engin Coşkun’dan teslim alan firma
yetkilisi Beşir Tarlak bölgede ayn›
tip araç kullanan firmalar›n referans›
ile MAN’a yöneldiklerini dile getirdi.
MAN Kamyonlar›n özellikle yak›t

ekonomisi ve sağlaml›k konusunda
öne ç›kt›ğ›n› belirten Tarlak, bu ilk
al›m›n test mahiyetinde olduğunu,
deneme süresinin tamamlanmas›n-
dan sonra filolar›ndaki tüm araçlar›n
MAN markal› araca çevrileceğini
kaydetti. 

Tarlak Petrol Ürünleri’nin ald›ğ›
10 araçta finansal çözümler de Man
Finans taraf›ndan sağland›. 

Mapar’dan Tarlak Petrol Ürünleri’ne 10 adet TGS 

Kocaman De-
nizcilik yöneti-
cisi Kadir Ko-
caman araçla-
rın anahtarları
ve plaketini Çe-
taş Genel Mü-
dürü Serhan
Işıldar’dan aldı.  
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DANS EDEN  
KEPÇELER 6 BİN 
KİLOMETRE YOL 

KAT ETTİ 

∂ SİF JCB İş Makinaları’nın düzenlediği Roadshow
2011 kapsamında JCB’nin dünyaca ünlü Danseden
Kepçeler gösterisi büyük beğeni görürken, bir yandan
da JCB iş makinalarının yüksek performansını gözler
önüne serdi. SİF JCB İş Makinaları, Türkiye pazarına
sunduğu yeni nesil iş makinalarını kullanıcıları ile bu-
luşturmak amacıyla gerçekleştirdiği Roadshow 2011
kapsamında Türkiye’yi dolaşarak toplam 6 bin kilometre

yol katetti. Bu organizasyon için İngiltere’den Türkiye’ye
gelen İngiliz şov operatörleri ile birlikte Türk operatörlerinin
gerçekleştirdiği dünyaca ünlü “JCB Dancing Diggers”
– “JCB Danseden Kepçeler” gösterisi, Ordu, Sivas, Di-
yarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Konya, Bursa ve Çorlu’da
JCB marka iş makinalarının yüksek performansını gözler
önüne serdi. JCB Roadshow 2011 kapsamında gösterileri
yaklaşık 2 bin  kişi izledi.
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TİCARİ ARAÇ

TASIMACILAR 3
MAN’IN HEDEFİ İTHAL
Elif ÖZYILMAZ  ‹STANBUL 

B ursa’da başlay›p Çorlu’da son bulan Road
Show ile tan›t›lan MAN’›n yeni çekicisi TGS
WW, ‹stanbul’a geldi ve sektör mensuplar›na
tan›t›ld›. Road Show etkinliği kapsam›nda

Türkiye’yi dolaşan TGS WW’’in ‹stanbul durağ›, MAN
Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’nin ‹kitelli tesisleri oldu.
Yeni TGS’nin tan›t›m›na MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş Kamyon Sat›ş Müdürü Serkan Sara ve
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. ‹stanbul Şubesi
Sat›ş Direktörü Ayd›n Yumrukçal kat›ld›.

4 BİN ADETLİK SATIŞ HEDEFİ 
MAN Kamyon Sat›ş Müdürü Serkan Sara Türk kam-

yon pazar›n›n  y›l sonunda 40 bin adetlere ulaşacağ›n›,
MAN’›n bu pazardan yaklaş›k yüzde 10 pay alacağ›n›
söylerken, ithal kamyon pazar›nda liderliği hedefledik-
lerini ifade etti. ‹thal pazar›nda pazar pay›n›n yüzde
30’u bulacağ›n›, y›lsonunda 4 bin ve üzeri bir sat›şa
imza atacaklar›n› kaydeden Sara, bu başar›da TGS’nin
de pay› olacağ›n› vurgulad›. Roadshow s›ras›nda 300
adetlik bir sipariş ald›klar›n›, bunun 100’ünün sözleş-
mesinin de imzaland›ğ›n› belirten Sara, y›l›n en önemli
sat›ş›n›n ise Y›ld›zlar Holding’e yap›ld›ğ›n› aç›klad›.
Eti Gümüş ad›na maden taş›mas› yapan şirkete 650
adet çekici sat›ld›ğ›n› dile getiren sara ilk 100 adetlik
partinin teslim edildiğini, kalan 550 adedin de y›l
sonuna kadar teslim edileceğini vurgulad›. Sara; “Pazar
bu sene 39-40 bin adet seviyelerinde gerçekleşecek.
Biz de kendi rekorumuzu k›racağ›z ve tarihi bir pazar
pay› alacağ›z. Toplam pazarda yüzde 10 civar›nda bir
pay›m›z olacak. May›s ay› sonu itibariyle bin 700 adetlik
bir sat›ş gerçekleştirdik. Yeni çekicimiz TGS bu aşamada
bize güç katan bir araç olacak.  Şu ana kadar TGS için
300 adet sipariş ald›k. Taş›mac›lara çok uygun bir çekici
kazand›rd›k.” diye konuştu. 

TGS’nin  tüm alt yap›s›n›n TGX ile ayn› olduğunu,
sadece aksesuarlarda farkl›l›k olduğunu anlatan Serkan
Sara; iki araç aras›nda 6 bin Euro’ya varan bir fiyat
fark› olduğunu bunun aksesuarlardan kaynakland›ğ›n›
belirtti. 

MAN’›n yeni çekicisi TGS
1.5 ayl›k süre boyunca Tür-
kiye’de tan›t›ld›. ‹stanbul’da

yeni TGS’yi tan›tan MAN
Kamyon Sat›ş Müdürü Ser-
kan Sara y›lsonunda 4 bin
adetlik sat›şla ithal pazar›n
birincisi olma hedefinde ol-

duklar›n› kaydetti.

KAMYONDA LİDERLİK

AYDIN 
YUMRUKÇAL

SERKAN 
SARA 

Yeni TGS’nin 6 bin 800 kilogramlık ağırlığı ile en hafif çekicisi olduğunu vurgulayan Sara, 74 bin Euro’ya satılan çekicinin hem
aksesuarları, hem fiyatı hem de yakıt sarfiyatı ile taşımacılara önemli kazançlar sağlayacağını kaydetti. Sara, Nisan ayında pazara
sunulan yeni çekici TGS’nin yıl sonunda 1000 adet satılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi. Sara;  “TGS ile  kısa sürede daha
çok yük taşınması mümkün.“ dedi. 

TIRSAN Treyler’in Nisan ay›n-
da lansman›n› gerçekleştirdiği
damper şasiler ayn› anda tüm

Türkiye’deki TIRSAN bayilerinde
sat›şa sunuldu. TIRSAN Yönetim
Kurulu Başkan› Çetin Nuhoğlu şasi
sat›ş hedefinin 600 olduğunu belirtti. 

TIRSAN Damper Şasiler, yüksek
mukavemetli ST52 platformu, araç
üzerinde devrilme mili, 5 kademeli
hidrolik silindir, yağ tank› ve hidrolik
ünite grubu monte olarak tüm Tür-
kiye’deki T›rsan bayilerinde görücüye
ç›kt›. Şasilerin nakliyesi 3’lü paketler
halinde nakliyesi yap›labiliyor.

TIRSAN DAMPER ŞASİ 
SATIŞ HEDEFİ: MİNİMUM
600 ADET

TIRSAN Yönetim Kurulu Başkan›
Çetin Nuhoğlu  şasi damperin y›ll›k
sat›ş hedefinin minimum 600 oldu-
ğunu söyledi. Üstyap› üreticileri ile
yap›lan işbirlikleri ile Damper Şasi-
lerin üzerine yap›lacak üstyap›lar›n
standartlar›n› da TIRSAN’›n belir-
lediğini belirten Nuhoğlu; “Son tek-
noloji ürünü olan Damper Şasilerin
ayn› kalitede üstyap› ile birleşmesini
sağlayarak, müşterilerimize için en

verimli ürünü sunuyoruz” dedi.
Bursa Ağ›r Vas›ta Genel Koordi-

natörü Ahmet Uğur yapt›ğ› aç›kla-
mada ilk günden beri damper şasi-
lerin büyük talep gördüğünü, müş-
terilerinin art›k TIRSAN damper
kullanmaktan büyük mutluluk duy-
duğunu söyledi. Uğur, kapakl› dam-
pere uygun olarak üretilen damper
şasilerin ilk teslimat›n› Band›rma’da
faaliyet gösteren Sarg›nlar Maden-
cilik’e gerçekleştirdiklerini ve sat›ş-
lar›n aral›ks›z devam ettiğini söyle-
di..

TIRSAN Damper Şaside araç
üzerinde devrilme mili, 5 kademeli
hidrolik silindir, yağ tank› ve hidrolik
ünite grubu standart olurken, ma-
nometre; 3x9 ton kapasiteli haval›
süspansiyonlu ithal dingiller,Dingil
kald›rma, 5 kademeli silindir ve hid-
rolik sistem,6+1 adet 385/65 R 22,5
lastik, 22,5x11,75 çelik jant,çift devreli
RSS donan›ml› elektro-pnomatik
fren sistemi,uygun kalkar
tampon,Jost marka 24 ton kapasiteli,
çift h›zl› mekanik ayak da T›rsan
Damper şasinin öne ç›kan diğer
özellikleri.

TIRSAN DAMPER 
ŞASİLER SATIŞTA

TÜM TIRSAN BAYİLERİNDE 

IVECO BİBENDUM 2011’E GELECEĞİN 
ÇEKİCİSİ GLİDER’LE KATILDI

Ivaco, çevreci; güvenli, ak›ll›  ve on-line takip
edilebilen taş›mac›l›k temalar› ile  Berlin’de dü-
zenlenen Bibendum 2011’e  geleceğin teknolo-

jilerini içeren ürünleri ile kat›ld›. Iveco bir yandan
kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›n› en pragmatik şekilde kar-
ş›larken bir yandan da en yenilikçi ürünleri sunmay›
hedefliyor.

Glider’›n konvansiyonel dizel kamyonlara göre
yüzde 40 daha az yak›t tüketmesi hedeflenirken;
Glider  bu tasarrufu araçda bulunan ve yenilenebilir
enerji üreten photovoltik paneller, kinetik enerjinin
geri kazan›m›, ekzos gaz› ›s›s›n›n geri kazan›m›, yeni
teknoloji motoru ve bir çok yeni yard›mc› sistem ile
sağl›yor. Egzost gaz› ›s›n›n geri kazan›m› tek baş›na
yüzde 10 tasarruf sağlayabiliyor. Glider’da ayr›ca ae-
rodinamik sürtünmenin ve tekerlek sürtünmesinin
etkileri azalt›l›yor. Glider’daki diğer önemli bir yenilik
de arac›n 5. tekerleğinin sürat ve direksiyon hareketine
göre kendiliğinden ileri geri kayarak çekici ve treyler
aras›ndaki mesafeyi ayarlamas› ve hava türbülans›n›n
neden olduğu sürtünmenin azalt›lmas›.

Iveco bu fuara Glider ile  beraber çevrecilik ve
düşük işletim maliyetleri konusunda devrim yaratan
Elektrikli Daily, Hibrid Daily( dizel-elektrik), hibrid
Eurocargo, Doğalgazl› Stralis ile kat›ld›.

130 kilometre menzile sahip elektrikli Daily halen
Alman Posta ‹daresi taraf›ndan test ediliyor olup 0
emisyona sahip bir araç.  

Vector 1550 ile 
kusursuz soğutma 

Temsa Global’in distribütörlüğünde Türkiye’de
faaliyet gösteren Carrier Transicold’un yeni soğutucu
ünitesi Vector 1550 Türkiye’de pazara sunuldu. 

Vector 1550’nin tan›t›m›na kat›lan Temsa Global CEO’su
Tamer Ünlü; “2 y›l› aşk›n bir zamand›r Carrier Transciold’un
distribütörlüğünü yapt›klar›n› hat›rlatarak; ”Türkiye’de
soğutmal› taş›mac›l›k sektörü her geçen gün daha da geli-
şiyor. Sektörün sahip olduğu bu potansiyel 2011’in ilk 4
ay›nda gerçekleştirdiğimiz 300 adetlik ünite sat›ş› ile de
kan›tlanm›ş oldu. Görünen o ki 2011 y›l› hedefi olarak
belirlediğimiz 500 adetlik ünite sat›ş›n›n bir hayli üzerine
ç›kmak çok da zor olmayacak. 25 yetkili servisimiz ve 5
yetkili sat›c›m›z ile tüm Türkiye’nin soğutmal› taş›mac›l›k
sektörüne en iyi hizmeti sürdürüyoruz. Yeni ürünümüz
Vector 1550 ise sahip olduğu özelliklerle soğutmal› taş›-
mac›l›k hizmeti veren filolar›n yeni gözdesi olmaya aday.
Düşük yak›t tüketimi ve bak›m maliyetleri ile diğer Carrier
Transicold ürünlerinde olduğu gibi girdiği filolara kazan-
d›rmay› sürdürecek.” şeklinde konuştu.

TÜRK PAZARI RUSYA VE POLONYA’DAN BÜYÜK 
Carrier Transicold Gelişen Pazarlar Müdürü Fabrice

D'Arche ise Türkiye pazar›n›n Rusya ve Polonya’n›n
önünde yer ald›ğ›na dikkat çekerek; “Türkiye pazar›nda
treyler üretim potansiyeli çok yüksek. Avrupa'da g›da
ürünlerinin yüzde 77'si karayolu ile taş›n›yor. Türkiye'de
çok büyük bir potansiyele sahibiz. Böyle olunca ürünlerimize
yükselen bir talep art›ş› oluyor görmekteyiz.” dedi.
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∂ Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve
Acente Sahipleri Derneği (UKAT) eğitim çalışmalarına
bir yenisini ekledi. UKAT üyeleri,  Lutz Sigorta İdari
ve Mali İşler Koordinatörü Ramazan Kurşun’dan
CMR eğitimi aldı.  Kurşun, uluslararası nakliye
şirketleri, forwarder ve acente yetkilileri ve çalışanlarına
CMR Konvansiyonu & Sigortası seminer verdi.
Kurşun katılımcıların çok yoğun ilgi gösterdiği eğitim

seminerinde  CMR Konvansiyonu ve sigortası hakkında
detaylı bilgiler verdi. 
Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıların ve Acente
Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İdris
Şendil, dernek yönetimi olarak sektörel eğitimlere
çok önem verdiklerini vurgulayarak, eğitim prog-
ramlarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini
ifade etti.

YEREL
TASIMACILAR

Hayati AKBAŞ HOPA

B aşbakan Recep Tayyip Erdoğan, mo-
dernize edilen Sarpi S›n›r Kap›s›’n›n
aç›l›ş törenine kat›ld›. Erdoğan, aç›-
l›şta yapt›ğ› konuşmada, modernize

edilen Sarp S›n›r Kap›s›'n›n Türkiye taraf›ndaki
tesislerinin aç›l›ş›n› 5 Mart 2009 tarihinde Gür-
cistan Cumhurbaşkan› Mihail Saakaşvili ile
birlikte yapt›klar›n› hat›rlatarak, şimdi de s›n›r›n
Gürcistan taraf›ndaki tesislerinin aç›l›ş›n› ger-
çekleştirdiklerini söyledi.Erdoğan; ''Ayr›ca bun-
dan böyle pasaportla değil, sadece kimlik
kart›yla rahatl›kla geçişlerimizi yapabileceğiz.
Bu, bizler için çok anlaml›. Bu, belki de dünyada
müstesna olan uygulamalardan bir tanesi'' diye
konuştu.

SINIR KAPISI  SAYISI ÜÇE ÇIKACAK
Türkiye ile Gürcistan'›n, 2007 y›l›nda Serbest

Ticaret Anlaşmas› imzalad›ğ›n› hat›rlatan Baş-
bakan Erdoğan, 2007 y›l›ndan bu yana, Gür-
cistan'›n ithalat ve ihracat›nda Türkiye'nin ilk
s›rada yer ald›ğ›n› ifade etti. Başbakan Erdoğan
konuşmas›n›n devam›nda ise şunlar› kaydet-
ti: ''2002 y›l›nda iki ülke aras›ndaki 240 milyon
dolar olan d›ş ticaret hacmi, 2010 y›l› itibar›yla
1 milyar dolar› aşm›ş durumda. Elbette, bu ha-
cimde bir d›ş ticaret için s›n›r kap›lar› çok
büyük önem arz ediyor. Şu anda, Gürcistan ve
Türkiye aras›nda hali haz›rda Sarp-Sarpi ve
Türkgözü-Vale olmak üzere 2 kara hudut kap›s›
hizmet veriyor. Bunlara ilaveten, 2011 y›l› içe-
risinde temelini atacağ›m›z Ç›ld›r-Aktaş Hudut
Kap›s› ile birlikte bu say›y› üçe ç›karacak. Sarp-

Sarpi Kara Hudut Kap›s›, ülkelerimiz aras›ndaki
en önemli geçiş noktas›. ‹ki ülke aras›ndaki ka-
rayolu ticaretinin yüzde 90'› bu kap›dan ger-
çekleşiyor. Biz, Türkiye taraf› olarak, 2009
y›l›nda Sarp'›n modernizasyonunu tamamlad›k
ve hizmete açt›k. Bugün de Gürcistan taraf›

Sarpi kap›s›n› hizmete aç›l›yor ve art›k son
derece modern, h›zl›, kaliteli bir hizmet anlay›-
ş›yla, vatandaşlar›m›z iki tarafa kolayca geçe-
cekler. Sadece s›n›r kap›lar›n›n modernize edil-
mesiyle de yetinmiyoruz. S›n›r geçişlerinde bek-
lemelerin hiç yaşanmayacağ› 'Ortak Kap› Modeli'

uygulamas›n› da en k›sa zamanda başlat›yoruz.
Bu uygulamayla s›n›r geçişlerindeki formaliteleri
azaltacak ve işlemler için harcanan zaman›
asgari seviyeye düşürmüş olacağ›z. Bu uygulama,
Türkiye ile Gürcistan'›n dostluğunun, birbirine
olan güveninin de bir neticesi olacakt›r. Ayn›
uygulamay›, yani Ortak Kap› Modeli'ni, ‹ran
ve Suriye ile de başlat›yoruz”.

ORTAK KAPI MODELİ
Birkaç ay önce Suriye ile Nusaybin Ortak

S›n›r Kap›s›'n›n temellerini att›klar›n› an›msatan
Başbakan Erdoğan, ‹ran'la da bir mutabakat
zabt› imzalad›klar›n› ifade etti.'Ortak Kap› Mo-
deli'' üzerinde, Gürcistan ve Türkiye'nin Gümrük
idarelerinin yaklaş›k 2 y›ld›r çal›şt›klar›n› belirten
Erdoğan, gerekli anlaşman›n, 2010 y›l› ekim
ay›nda ilgili bakanlar taraf›ndan ‹stanbul'da
imzaland›ğ›n› dile getirdi. Başbakan Erdoğan,
‹çişleri Bakanl›klar›n›n pasaport protokolünü
de imzalad›ktan sonra 2012 y›l›ndan itibaren
Ortak Kap› Modeli'nde pilot uygulamaya geçmiş
olacağ›n› bildirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkan› Mihail Saakaşvili
de güçlü Türkiye'nin, bölgede önemli bir rol
oynad›ğ›n› da kaydetti. Konuşmalar›n ard›n-
dan, Erdoğan ve Saakaşvili, gümrük geçiş
noktas›na gelerek kimliklerini görevlilere
gösterdi ve Gürcistan taraf›ndan Türkiye ta-
raf›na geçiş yapt›.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ARASINDA 

Sarp S›n›r Kap›s› ortak kullan›ma aç›ld›. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
modernize edilen Gürcistan Sarpi Gümrük Kap›s›’n›n aç›l›ş törenine kat›ld›

Mersin Nakliyeciler
Derneği’nin ilk hedefi
‘Nakliyeciler Kompleksi’ 

Mersin Nakliyeciler Derneği 7.Olağan Genel
Kurulu Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›
Meclis Salonunda yap›ld›. Murat Bozkurt
Mersin Nakliyeciler Derneğinin başkan› ola-

rak seçilirken; yeni yönetimin ilk  hedefi Mersin’e
yeni bir nakliyeciler kompleksi kazand›rmak ola-
cak.

Mersin Nakliyeciler Derneği tarihinde ilk kez
tek liste halinde seçim gerçekleştirdi. Genel kurul
sonras›nda Doğru Nakliyat’tan Murat Bozkurt
Mersin’li nakliyecilerin yeni başkan› olurken; Yö-
netim Kurulu şu isimlerden oluştu: 
∂ Başkan: Murat Bozkurt –Doğru Nakliyat 
∂ 2.Başkan Ufuk Maya – Ufuk Nakliyat 
∂ Genel Sekreter Mehmet Gümüştaş – 

Gümüştaş Nakliyat 
∂ Bas›n Sözcüsü Sertan Uçar – Kiraz Nakliyat 
∂ Sayman Kas›m Aktaş – Aktaş Nakliyat 
∂ Üye  Cengiz Yalç›n – Birlik Nakliyat 
∂ Üye  Mehmet Nas›rl›oğlu – Başak Nakliyat 
∂ Üye Sadettin Ünger - As-Av Nakliyat 
∂ Üye  ‹lyas Yaz›rl›oğlu – Şekerkale Nakliyat 

Seçim sonras› toplanan yeni yönetim kurulunun
ilk hedefi ise Mersin’e yeni bir Nakliyeciler kom-
pleksi kazand›rmak olarak belirlendi.  Dernek 2.
Başkan› Ufuk Maya bu konuda Mersin Ticaret
ve Sanayi Odas›’ndan da destek beklediklerini
söylerken; ortak çal›şma ile Mersin’e yaraş›r bir
nakliyeciler kompleksi yap›lmas›n›n sektörün
hizmet kalitesini de art›racağ›n› belirtti. 

Yönetim Kurulu diğer taraftan da Belge ücret-
lerinin yüksekliği konusunda Ulaşt›rma Bakanl›ğ›
nezdinde çal›şmalar yapma karar› ald›. 

EBSO Meclis Başkanı
Tiryaki’den “yerli”  
kullanın çağrısı 

Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO) Meclis
Başkan› Mehmet Tiryaki, otomotiv sektörü
olarak yaklaş›k 6,5 miyar dolarl›k yat›r›m

yap›lmas› öngörülen ‹zmir-‹stanbul otoyolu in-
şaat›nda yerli veya yerli katk›s› yüksek kamyon
ve iş makinelerinin kullan›lmas›n› istediklerini
söyledi.

Tiryaki, Türkiye ekonomisinin yüksek cari aç›k
ve işsizlikle mücadele ettiğini, bu dönemde eko-
nomiye katk› verecek büyük projelerde yerli
girdi kullan›m›n›n büyük öneminin bulunduğunu
söyledi.

Bir süre önce ihalesi yap›lan ve 6 şirketli bir
konsorsiyum taraf›ndan yap›m çal›şmalar›na baş-
lanan ‹zmir-‹stanbul otoyolu inşaat›nda da azami
ölçüde yerli girdi kullan›lmas› gerektiğini ifade
eden Tiryaki, bu amaçla EBSO olarak Taş›t
Araçlar› Yan Sanayicileri Derneği, Otomotiv
Sanayi Derneği, Uludağ Taş›t Araçlar› ve Yan
Sanayi ‹hracatç›lar› Birliği’ne yaz› yazd›klar›n›
kaydetti. Tiryaki, şu bilgileri verdi:

”400 kilometre olmas› öngörülen bu yol, 5′i
Türk, biri ‹talyan 6 şirketli bir konsorsiyum ta-
raf›ndan yap›lacak. Cumhuriyet tarihinin en
önemli yap-işlet-devret modeliyle yap›lan pro-
jelerinden birisi olacak. 6-6,5 milyar dolarl›k bir
yat›r›mdan bahsediliyor. Bu inşaatta kullan›lacak
kamyon, inşaat makinesi ve diğer ekipmanlar›n
yerli ve yerli katma değeri yüksek ürünlerden
tercih edilmesini talep ediyoruz. Bu konuda sek-
törü temsil eden kurumlar çal›şmaya başlad›.
Konsorsiyumu oluşturan firmalar, bu yat›r›m›n
finansman›na destek olacak kurumlar ve resmi
kurumlar nezdinde girişimler sürüyor. Ümit edi-
yoruz ki k›sa zamanda sonuç al›r›z.”

TIRSAN ve Sakarya Üniversitesi 
AR-GE İÇİN BİR ARAYA GELDİ
TIRSAN, kendi teknolojisini geliştirmek

amac›yla sürdürdüğü Ar-Ge çal›şmalar›nda
önemli bir ad›m daha atarak Sakarya Üni-
versite’si ile Ar-Ge projelerinde işbirliği pro-
tokolü imzalad›. 

Sakarya Üniversitesi’nde TIRSAN Treyler
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan› Çetin Nuhoğlu,
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Elmas ve Mühendislik Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Etem Köklükaya’n›n imzas›yla
hayata geçirilen Üniversite-Sanayi işbirliği

protokolü gerçekleştirildi.
Bu protokol kapsam›nda Sakarya Üniver-

sitesi ile TIRSAN Treyler A.Ş. aras›nda,
TIRSAN Treyler A.Ş.’nin her tür yeni ürün
tasar›m›, araşt›r›lmas› ve geliştirmesi vb. ko-
nularda işbirliği yapmas›na yönelik olan ça-
l›şmalar›n› birlikte sürdürmek hedefleniyor.

Bu işbirliği çerçevesinde; TIRSAN Treyler
A.Ş.’nin AR-GE çal›şmalar›n›n geliştirilmesi,
iyileştirilmesi, ortak projeler gerçekleştirilmesi
ve AR-GE projelerine dan›şmanl›k yap›lmas›

yan›nda gerekli duyulduğu alanlarda AR-
GE projeleri için TIRSAN Treyler A.Ş. ye
bilimsel destek sağlanmas›, ortak Yüksek Li-
sans ve Doktora tez konular›n›n belirlenmesi
ve gerekli yönlendirmelerin yap›lmas› ve
ayr›ca taraflar›n laboratuar, tasar›m ve üretim
olanaklar›ndan karş›l›kl› olarak yararlan›lmas›
sağlanacak. 12 Şubat 2009 tarihinde kurulan
TIRSAN Ar-Ge Merkezi’nde  toplam ben
800 metrekare alana sahip ve 58 kişiyi istihdam
ediyor .

ÜNiVERSiTE SANAYi işBiRLiği

Sarp S›n›r Kap›s›’ndaki gümrük
trafiği sorunu Türk ve Gürcü he-
yetlerinin yapt›klar› toplant›da ma-

saya yat›r›ld›. Toplant›ya Türkiye ad›na
Müsteşar Ziya Altunyald›z, Gümrükler
Genel Müdür Yard›mc›s› Avni Ertaş,
Hopa Gümrükler Başmüdürü Ömer
Ersoy, Hopa Kaymakam› Abdullah Ak-
daş kat›ld›. Toplant›da Gürcistan’› heyeti
ad›na da Gümrükten Sorumlu Gelir
‹daresi Bakan› Jombul Ebanoidze, Hu-
dut Kap›lar›n›n Yap›m›ndan ve ‹nşaat-
lar›ndan Sorumlu Giorgi Lishvili‹i temsil
ederken; toplant› sonunda heyetler yaya
ve TIR geçişlerinin yaratt›ğ› sorunlar›
dile getirerek geçişlerin kolaylaşt›r›lmas›
için karş›l›kl› protokol imzaland›.

Toplant›n›n aç›l›ş konuşmas›n› yapan
Gümrükler Müsteşar Ziya Altunyald›z,
“Sizler ve bizler Sarp s›n›r kap›s›ndaki
sorunlar› karş›l›kl› anlay›ş temelinde
çözdüğümüz zaman dostluğumuzun
daha da pekişeceğine inan›yorum.” dedi.

Sarp mülki idare amirliği toplant› sa-
lonunda bir araya gelen heyetlerin gö-
rüşmesi 3 saate yak›n sürdü. Karş›l›kl›
sorunlar›n konuşulduğu toplant›da çö-
züm yollar› arand›. Toplant›da Gümrük
sahas›nda yap›lan gezi ve incelemede
tespit edilen sorunlar da görüşülürken;
TIR ve yaya trafiği ak›ş›n›n daha da
pratikleştirilmesi için bir dizi tedbir al›n-
mas›na karar verildi. 

Müsteşar Altunyald›z; “Burada top-
lanmam›z›n amac› yaya geçişlerinde ya-
şanan s›k›nt›lar›n çözülebilmesi ,t›r kuy-
ruklar›n›n giderilmesi, yaşanan izdiham-
lara bir son verilmesidir. T›rlar›n ve ya-
yalar›n bekletilmeden geçişlerinin ko-
layca yap›labilmesi için , ne mümkünse
onu gerçekleştirmek için buraday›z” di-
yerek gümrüklerden sorumlu Gürcistan
heyetine sunumlar halinde bilgiler ak-
tard›. Alternatif çözüm önerileri aras›nda
yayalar›n rahat geçişleri için alternatif
tünel veya yürüyen merdivenli üst ge-
çitlerin yap›lmas› da masaya yat›r›ld›.

Yaya ve TIR 
geçişlerine 
kolaylık aranıyor

SARP SINIR KAPISI

Türk ve Gürcü yetkililer 
Sarp S›n›r Kap›s›’nda “Gümrük

trafiği” sorununu masaya 
yat›rarak çözüm arad›

Resul Özdil 
Osmaniye’nin Karayollar› onayl› tek TIR
Garaj› törenle hizmete aç›ld›. 150 araçl›k
park›n aç›l›ş›nda konuşan 52 Nolu Top-

rakkale Taş›mac›lar Kooperatif Başkan› Kerim
Uluğ hedeflerinin bölgenin en büyük TIR ga-
raj›n›  oluşturmak olduğunu söyledi. Uluğ;
“Bireysel olarak çal›şan üyelerimizin desteği
ile hiçbir kuruluştan destek almadan 150 üye-
mizle birlikte 24 saat aç›k bir Taş›mac›lar
Kooperatifi oluşturduk. Osmaniye’nin Kara-
yollar›ndan ruhsatl› tek t›r garaj› özelliğini ta-
ş›yan kuruluşumuz 10 dönüm üzerine kuruldu.

Büyüklerimiz önümüzü açarsa Organize Sanayi
Bölgesinde nakliyecilere ayr›lan bölümün Koo-
peratifimize tahsisi halinde bölgemizde büyük
bir t›r garaj› kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Aç›lan Kooperatifin Toprakkaleliler’in öz
sermayesi ile kurulduğunun alt›n› çizen Top-
rakkale Belediye Başkan› Sedat Şanal ise;
“Burada gördüğünüz kooperatif birliğin, eme-
ğin, kardeşliğin ve Toprakkaleliğin göstergesidir.
Bu kooperatif güven ve inanç içinde kurul-
muştur. Toprakkale bu güzel kooperatifle Os-
maniye ilinin gözdesi olmaya devam edecektir.”
dedi.

Açılış kurdelesi Osmaniye Vali Yardımcısı Ali Cağlar ile
Toprakkale Kaymakamı Güngör Yıldırım tarafından kesildi. 

Osmaniye’de Karayollar› onayl› 
150 ARAÇLIK TIR GARAJI 

UKAT’TAN 
CMR EĞİTİMİ 

YENİ DÖNEM BAŞLADI
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∂ Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından İstanbul’da ilki düzenlenen
“Bölgesel TIR Konferansı”nın ardından TOBB ve GTİ’nin katkılarıyla dü-
zenlenen Kapıkule Sınır Kapısı Gezisinde TIR Karnesinin uygulanışı
gösterildi. İstanbul’da TIR Karnesinin Ekonomik İş Birliği Teşkilatı üye
ülkeleri için önemini vurgulamak amacıyla ilki düzenlenen Bölgesel TIR
Konferansına başta İran ve Türkiye olmak üzere EİT üye ülkelerden üst
düzey heyetler katıldı. Konferansta, Türkiye’de TIR Karnelerini vermek ve
"kefil kuruluş" olmakla görevlendirilmiş olan TOBB tarafından yapılan

sunumda TIR Karnesi’nin ticareti ve taşımacılığı kolaylaştırmak, sınır
geçişlerindeki gecikmeleri önlemek, formaliteleri azaltarak taşıma maliyetini
düşürmek, standart kontrollerin uygulanmasıyla geçişleri kolaylaştırmak
ve sonuç olarak Uluslararası ticaretin gelişmesini teşvik etmek gibi
faydalarına değinildi. Konferans TOBB ve GTİ tarafından düzenlenen
Kapıkule Sınır Kapısı Gezisi ile son buldu. İran, Pakistan ve Azerbaycan
gibi ülkelerin gümrük ve ulaştırma bakanlıklarından katılan heyetler
Kapıkule Sınır Kapısına hayran kaldıklarını belirtti.

EİT HEYETİ
KAPIKULE’DE 

Son 8 y›lda Türkiye’nin her köşesindeki
uluslararas› nakliyeciye ulaşmak için nereden
baksan›z 400 bin kilometre yol kat eden

Tamer K›l›ç, nakliye sektörünün içinden gelmenin
avantaj›n› da kullan›yor. Sorular›m›z› yan›tlayan
K›l›ç, CMR’den eğitim çal›şmalar›na, sektördeki
spekülasyonlara kadar çeşitli konularda aç›klama
yaparken, nakliyecilere önemli tavsiyelerde de
bulundu. 

“2003 y›l›nda sigorta sektörüne giriş yapt›m.
O zamandan bu yana nakliye sektörüne sigorta
hizmeti veriyorum. Ağ›rl›kl› olarak sorumluluk
sigortas› alan›nday›m. Sorumluluk sigortalar›
ile yani CMR sigortas› ile belirleyelim bu s›n›r›.
CMR Sigortas› kar›ş›k, spesifik, bir olay›n tek
bir aç›klamas›n›n olmad›ğ› bir sigorta türüdür.
Olay tek bir şekilde değerlendirilemez. Kaza
sadece kaza değildir. Hasar› kimin tazmin edeceği
çok değişik kriterlerle belirlenir. CMR Kon-
vansiyonu tamamen nakliyecinin sorumluluğuna
endekslidir. Nakliyecinin sorumluluğu, hasar
tazminini, rakam› belirler. As›l olan nakliyecinin
sorumluluğudur. Yaklaş›k 8 y›ld›r bu alanda
sektöre hizmet vermeye çal›ş›yorum.” diyen
K›l›ç, nakliyecinin CMR sigortas›nda 5-6 y›l ön-
cesine göre çok daha bilinçli olduğuna vurgu
yapt›. K›l›ç nakliyecilere tavsiyelerde de bulundu:
”Burada nakliyecinin sigortac›s› taraf›ndan çok
iyi ayd›nlat›lmas› gerekiyor. Bu yap›lmad›ğ› tak-
dirde nakliyeci ‘Benim hak›m bu kadar. Bunun
üstünde hakk›m yok‘ olarak alg›layabilir. Ta-
mam›yla sigorta poliçesinin içeriği ile ilgili. Nak-
liyeciye önerimiz sigortac›n›z› dinleyin, irdeleyin.
Varsa hukukçunuza gösterin poliçenizi. Poliçeyi
incelettirin ve poliçeyi öğrenin. Hallederiz nas›lsa
çözeriz mant›ğ›yla bu işler yürümüyor. 

SEKTÖRE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ
Dava sürecine gelindiğinde çok kar›ş›k bir

alanda, en az 2-3  y›ll›k dava süreçleri karş›m›za
ç›k›yor. Bu noktada nakliyecilere tavsiyem şu
olabilir. Sigortac›- sigortal› ilişkisinde her şart
alt›nda hakl› olmak için primleri zaman›nda
ödemek, hasarlar› zaman›nda bildirmek nakli-
yeciyi her zaman hakl› durumda tutar. Nakliye-
cilerimiz bu noktaya mutlaka dikkat etmeli.“

Sektörün içinden gelmenin  nakliyecilerle ayn›
dili konuşma avantaj› sağlad›ğ›na dikkat çeken
K›l›ç, son dönemde ad› üzerinde yap›lan spekü-
lasyonlara da değindi: Sektöre hep katk›m›z
oldu. Sektördeki önemli isimler de bu iddiam›z›
teyit edecektir. Bunu yapmaya da devam edeceğiz.
Hakk›m›zda konuşanlar da genelde bizimle hiz-
mette rekabet edemeyenler. Biz bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da bu tip spekülas-
yonlardan uzak durup, sadece hizmetimizi ve-
receğiz.“

TAMER KILIÇ

Pendik’te 1,70, Ambarlı’da 1,69,
Çeşme’de 1,67, Kapıkule’de 1,81,
Hamzabeyli’de,1,81, İpsala’da 1,78,
Tekirdağ’da 1.75 Lira’dan satışı

yapılan akaryakıt bürokratik işlemleri ne-
deniyle Mersin Limanı’nda 3.70 Lira sevi-
yesinden satılıyordu.  Akaryakıtı diğer li-
man ve sınır kapılarına oranla neredeyse
2 kat daha pahalıya alan Mersin’li nakliyeci
ve dolayısıyla ihracatçılar bu adaletsizliğin
ortadan kaldırılması için uzun zamandır
mücadele veriyordu. 

BAKAN ÇAĞLAYAN AÇIKLADI 
Nakliyeci ve ihracatçıları çabaları so-

nunda karşılığını buldu. Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan Mersin Limanı’nda da
akaryakıtın ÖTV ve  KDV’siz satışının baş-
layacağını  açıkladı. Çağlayan ihracattaki
nakliye maliyetlerinin aşağı çekilmesi
amacından hareket ettiklerini belirtirken
Mersin Limanı’ndan yapılacak sevkiyat-
larda kamyon ve TIR’lara ÖTV’siz KDV’siz
akaryakıt verilmeye başlanacağını  dile
getirdi.  

Ekonominin en büyük ihtiyacının ihracatı
artırmak olduğunu belirten Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan; ”Biz de bu yolda, ihracat
maliyetlerimizi aşağı çekmek için çalışı-
yoruz. İhracatçı ve nakliyecilerimizin isteği
üzerine yeni bir çalışma başlattık ve en
önemli ihracat limanlarımızdan biri olan
Mersin’de de ülkemizdeki 7 başka limanda
olduğu gibi ÖTV ve KDV’siz akaryakıt
satışını başlattık. Böylece Mersin’de 3.70
lira olan motorin,kamyon ve TIR’lara 1.70
liraya verilmiş olacak.” dedi. 

MERSİN’DEKİ HAREKETLİLİK ARTACAK 
UND Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin’li

nakliyeci  Mustafa Açıkgöz; EPDK izninin
de alınmasıyla beraber Haziran ayı so-
nunda vergisiz akaryakıt satışının başla-
yacağını ifade etti. Açıkgöz; uygulama
ile Mersin Limanı’ndan kalkan Ro-Ro  ge-
misini kullanan nakliyeci  sayısının hızla
artacağını, bunun da Mersin’in lojistikteki
önemini artıracağını vurguladı. Açıkgöz
şu an 2 olan Ro-Ro gemisi sayısının kısa
bir süre içinde 4’e yükselmesini bekle-
diklerini söylerken; “Vergisiz akaryakıt
satışının Mersin’de de geçerli olması ile
bir haksızlık ortadan kalktı. Uygulama
bölge ihracatçımıza yarayacak. Artık TIR’la-
rımız Ro-Ro gemisine binmek için İstan-
bul’a gitmeyecek direkt buradan  gemiye
binecek. Dönüş yolculuğunda da İstanbul
yerine direkt Mersin’e gelecekler.“ dedi.

MERSİN’DE VERGİSİZ AKARYAKIT SATIŞI BAŞLADI 

Mersin’e rekabet avantajı
UND BAfiKANI ÖZMEN:

∂ UND Başkanı Ruhi Engin Özmen, taşımacının
vergisiz olarak alacağı akaryakıtın Mersin’de
rekabet avantajı yaratacağını söyledi. Özmen,
uygulamanın, Hem Mersin’in hem de Türkiye’nin,
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in lojistik üssü olma
hedefini güçlendirdiğini söyledi. 

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu bölgesinin lojistik
üssü olmaya aday Mersin ile hinterlandındaki
illerde faaliyet gösteren taşımacıların da Mersin
Limanı’ndan  vergisiz akaryakıt almasının re-
kabette avantaj sağlayacağını ifade eden UND
Başkanı Engin Özmen Uygulamanın, UND’nin
de içinde olduğu sivil toplum örgütlerinin, kamu
ile ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma ile hayata

geçtiğini belirtti. 
Özmen şöyle konuştu: “Bu olumlu haber ise

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in lojistik üssü olma
hedefini güçlendirdi. Şimdiye kadar kara sınır
çıkış kapıları ile Çeşme, Ambarlı ve
Pendik limanları üzerinden yapılan
taşımalarda geçerli olan ÖTV’siz ve
KDV’siz akaryakıt satışı uygulaması,
UND’nin de girişim ve takipleri so-
nucunda, artık Mersin Limanı’ndan
yapılacak taşımalarda da geçerli
olacak. Uygulamanın sektö-
rümüze ve ihracatçılarımıza
hayırlı olmasını diliyorum.” 

Mersin Limanı’nda geçerli olmayan
vergisiz akaryakıt uygulaması sonunda
başlıyor. Bakanlar Kurulu’nun onayla-
dığı; Resmi Gazete’de yayınlanan uy-
gulama EPDK’nın da izin vermesi ile

ay sonunda başlayacak.

ADALETSİZLİK 
ORTADAN KALKTI

Uluslararas› nakliye sek-
törünün yak›ndan tan›d›-
ğ› isimlerin baş›nda gelen Tamer K›l›ç, 1995’de
girdiği nakliye sektörüne son 8 y›ld›r CMR Si-
gortas› konusunda hizmet veriyor. ‘Sektörün si-
gortac›s›” olarak tan›nan K›l›ç, sorular›m›z› ya-
n›tlad›. K›l›ç, CMR sigortas› yapt›ranlara
önemli tavsiyelerde bulundu. 

Uluslararası 
nakliyecinin 

sigortacısı

Araç üreticileri üst üste ertelenen  ADR
Yönetmeliği’nde özellikle araç denetimi
yaparak uygunluk belgesi verecek  kuru-

mun belirlenmemesinden dert yan›yordu. Sa-
y›lar› 70 bini bulan, y›lda 2 milyon ton tehlikeli
madde taş›yan tankerleri kimin denetleyeceği
sonunda belli oldu. Ulaşt›rma Bakanl›ğ› tehlikeli
madde taş›yan araçlar›n denetim ve güvenlik
testleri için TSE’yi yetkilendirmeye haz›rlan›yor.
TSE Başkan› Hulusi Şentürk, Ulaşt›rma Ba-
kanl›ğ›'n›n ADR'ye uygun denetim ve testlerin
yap›lmas› için TSE'yi yetkilendirmeye haz›r-
land›ğ›n› söyledi. ADR hükümlerinin uygula-
maya konulmas›yla birlikte standartlara uy-
mayan tankerlerin tehlikeli madde taş›mas›
tamamen yasaklanacak. 2012'den itibaren tan-
kerlere "kademeli" bir denetim sistemi getire-
ceklerini ifade eden Şentürk yeni üretilen tan-
kerleri de belgelendireceklerini, iki y›l içerisinde
tüm tankerlerde bu standartlar›n zorunlu hale
geleceğini kaydetti. 

ADR’li tankerlere
vize TSE’den 

ADR konusunda bir eksiklik daha or-
tadan kald›r›ld›. Tehlikeli madde taş›-
yan tankerlerin denetim ve güvenlik

testleri için TSE yetkilendirilecek

Elif ÖZYILMAZ / Oya KAYA
18 May›s’tan bu yana Hay-
darpaşa Liman›’ndan kalk›ş
yapan Ropax gemisi Sea Part-

ner bu kez TIR ve sürücülerini
değil özellikle Rusya ve bölge ül-
kelerine taş›ma yapan uluslararas›
nakliyecileri ağ›rlad›. Mart ay›ndan
bu yana ‹stanbul ile Ilichevks ara-
s›nda Ro-Ro seferleri düzenleyen
Sea Line’›n lansmas› gemide ya-
p›ld›.

Tan›t›ma Sea Lines Yönetim
Kurulu Başkan› Johan Eklund
ad›na Mathias Eklund, Dabkovic
Deniz Acenteliği A.Ş Genel Mü-
dürü Kadir Kaya, Ukrayna ‹stanbul
Başkonsolus Bohdan Yarelmenko,
‹stanbul Vali Yard›mc›s› Emin
Çolak,  Ilichevks Liman Müdürü

Daniil Efanov’un yan› s›ra UND
‹cra Kurulu Başkan› Mine Kaya,
Genel Sekreter Fevzi Çakmak ile
çok say›da uluslararas› nakliyeci
kat›ld›.

Törende konuşan Mathias Ek-
lund, Mart ay›nda Tekirdağ’dan
başlayan seferlerin May›s’tan bu
yana ‹stanbul Haydarpaşa’dan de-
vam ettiğini hat›rlatarak; seferlerin
daha da iyileştirilmesi için çal›ş-
malara devam ettiklerini vurgulad›.
“‹yi bir servisin olmas› için iki li-
manda da h›zl› ve kaliteli operasyon

olmal›.” diyen Eklund özellikle
Ukrayna Liman ‹daresi’ne seferlere
verdikleri desteklerden dolay› te-
şekkür etti. Şirket olarak her iki
ülkenin gümrük idaresine yard›mc›
olmak için çal›şt›klar›n› dile getiren
Eklund; “Seferler daha da iyile-
şecek.” dedi.

Ukrayna ‹stanbul Başkonsolosu
Bohdan Yarelmenko da Ukrayna
ile Türkiye aras›ndaki ticari ilişki-
lerin son 1 y›lda önemli bir ivme
kazand›ğ›n›, ticaret hacminin ge-
lecek y›l kriz öncesi rakam olan 8

milyar Dolar’a ç›kmas›n›n beklen-
diğini ifade etti.  Yarelmenko, Uk-
rayna ve Türkiye hükümetlerinin
özellikle taş›mac›l›kta çal›şan fir-
malara önem verip taş›mac›l›ğ›n
kolaylaşmas› için şartlar oluştur-
duğunu belirtti.

Sea Line Ro-Ro Sat›ş ve Pazar-
lama Müdürü Gamze Kurt ise
Mart ay›nda ücretsiz seferlere sa-
dece 17 araçla yola ç›kan Sea Part-
ner gemisinin tam doluluğu yaka-
lad›ğ›n›, Temmuz’da 2. geminin
devreye al›nabileceğini söyledi.

SEA LINES 
TAM KAPASİTEYİ 
YAKALADI

‹lk seferlerini Akport- Ilichevks aras›nda yapan Sea Lines, 18 May›s’tan bu yana
Haydarpaşa- Ilichevks aras›nda yap›yor. Mart ay›nda ‹stanbul- Ukrayna aras›nda
seferlere başlayan Sea-Lines Ro-Ro, tam doluluk ile seferlerini yapmaya başlad›.

RUHİ ENGİN ÖZMEN
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∂ Ekol Lojistik Güney Marmara  Bölge Yöneticisi Tülay Gül;
Kafkas Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu Projesi ve Serhat Bölgesi Açısından Önemi” temalı
panelde konuştu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu
Başkanı Mine Kaya, UTİKAD Genel Sekreteri Hacer Uyarlar ve
DLH Genel Müdürü Ahmet Kuşhanoğlu’nun katıldığı panelde;
Tülay Gül lojistik sektörünün Türkiye’deki gelişimi ve Ekol’ün

yatırımlarıyla ilgili olarak bir konuşma yaptı.
Gül  konuşmasında, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma

yolunda lojistik sektörünün lokomotif olacağını vurgulayarak;
“Lojistik ülkemizin en hızlı gelişen sektörlerinin başında yer
alıyor. Bu sebeple gerek yabancı yatırımcıları ülkemizde çekmek,
gerekse ülkemizin ihracatını artırmak için lojistik sektörü kilit
bir noktada bulunuyor.” dedi.

Sadece kamyonlar
m›, ya depolar ve 

diğerleri?

ORUÇ 
KAYA

T
he Carbon Trust taraf›ndan 2010 y›l›nda
yap›lan çal›şmaya göre bir adet Daily Mirror
gazetesi;  hammaddenin temininden geri
dönüştürülmesine kadar olan bütün tedarik

zinciri sürecinde çevreye 174 gram CO2 emisyonu
yap›yor. Ayr›ca; sat›lan her bir ürün, bütün tedarik
süreci içinde çevreye ortalama 0,8 ila 1,4 kg aras›nda
CO2 emisyonu yap›yor.

Worl Economic Form taraf›ndan 2010 y›l›nda
yap›lan çal›şmaya göre; bir ürünün CO2 emisyon
miktar›n›n % 10 - 15’i, nakliye ve lojistik operasyon-
lardan kaynaklan›yor. Ayr›ca; bir şişe şampuan›n
CO2  emisyonunun % 2’si, bir şişe meyve suyu ve
bir paket cipsin CO2  emisyonunun % 10’u, dağ›t›m
faaliyetlerinden kaynaklan›yor.

UK Warehoue Association taraf›ndan 2010 y›l›nda
yap›lan çal›şmaya göre ‹ngiltere’nin toplam CO2
emisyonunun %3’ü, ‹ngiltere’de bulunan bütün de-
polardan kaynaklan›yor. Ayr›ca; ‹ngiltere’deki depolarda
enerji tüketiminin ve dolay›s›yla CO2 emisyonunun
% 65’i depo alan› ayd›nlatmas›, % 12’si ›s›tma, %
7’si akü şarj operasyonu, % 6’s› ofis ayd›nlatmas›
kaynakl›d›r.

13th Annual 3PL Study,2008 “Important Ways a
3PL Could Help Customers With Green Supply Chain
Initiatives” raporuna göre lojistik hizmet alanlar; 3PL
firmalar›ndan “CO2 emisyonunu azaltmak için nakliye
etkinliğinin artt›r›lmas›n›”, “Geri dönüşümlü olmayan
paketleme malzemelerinin azalt›lmas›n›”, “Enerji ta-
sarruflu depo ve dağ›t›m merkezlerinin kullan›lmas›n›”,
“Sevkiyat zamanlamalar›n›n iyileştirilmesini”, “Daha
yeşil tedarik zinciri uygulamas› için dan›şmanl›k desteği
verilmesini”, “Alternatif yak›t türlerinin kullan›lmas›n›”,
“At›k malzemeler için tersine lojistik uygulanmas›n›”,
“küçük parti sevkiyatlar›n azalt›lmas› için etkili envanter
yönetimi yap›lmas›n›” ve “Hibrit veya elektrikli araçlar›n
kullan›lmas›n›” istiyor.

Eyefortransport, “Green Transportation & Logistics”
2008 raporuna göre yeşil düşünmek için “Müşteri
ile olan ilişkileri geliştirmek” en etkili kriterdir.

15th Annual 3PL Study çal›şmas›na göre h›zl›
tüketim şirketlerinin % 65’i “Daha yeşil, daha çevreci
ve sürdürülebilir tedarik zinciri için 3PL firmalar›n›n
yard›m etmesini ve katk›da bulunmas›n›” istiyor ve
bunlar›n % 82’si de “Daha yeşil, daha çevreci ve
sürdürülebilir tedarik zincirinin, lojistik maliyetleri dü-
şürmek kadar çok önemli ve gerekli” olduğunu belir-
tiyor.

Lojistik faaliyetler; iklim değişikliğine olumsuz
etkisini azaltacak şekilde yap›lmal›, hava kirliğine
yol açmayacak şekilde yap›lmal›, deniz kirliliğine yol
açmayacak şekilde yap›lmal›, içme sular›n kirlenme-
sine yol açmayacak şekilde yap›lmal›, gürültü kirlen-
mesine yol açmayacak şekilde yap›lmal›, kazalara
yol açmayacak şekilde yap›lmal›, at›klar›n (paketleme
malzemesi, naylon örtü, lastik, palet, yağ vs) oluş-
mas›na yol açmayacak şekilde yap›lmal›d›r. 

Lojistik firmalar›n›n müşterileri, kaliteli ve uygun
fiyatl› lojistik hizmet kadar lojistik operasyonlar›n
daha fazla çevreci olmas›n› istiyor.

Daha temiz, daha yeşil, daha az gürültülü bir
dünya için lojistikçilerin yapmas› gereken çok şey
var.

Sayg›lar›mla...

TREDER’e konunun 
uzman›ndan destek  

Frenteknik Genel  Müdürü Alpay Lök, TRE-
DER’in şikayetinde hakl› olduğunu mevzuattaki
maddeleri göstererek aç›klad›.  Buna göre; 

97/27/AT "Kütle ve Boyutlar" Direktifi ve A‹TM
Yönetmeliğine göre;   ÖLÇÜM TOLERANS-
LARI Araç boyutlar›nda: ± % 1 ve Kütleler: ±
% 3 dir.  

1) Ulaşt›rma Bakanl›ğ›n›n Yol Kenar› Dene-
timleri için %3 yerine neden %5'lik tolerans
tan›d›ğ› meçhuldür.

2)  MARTOY veya A‹TM'ye göre Sanayi Ba-
kanl›ğ› taraf›ndan Tip Onay› alm›ş araçlar›n Kütle
ve boyutlar›ndaki uygunsuzluklar Sanayi ve Ticaret
Bakanl›ğ› sorumluluğundad›r.. 

3)Araç Muayene ‹stasyonlar›  "Onay Kuruluşu"
gibi hareket ederek "Yetki Aş›m›" içindedir.

ARAÇ DENETİMLERİNDE ÇİFTE STANDART: 

TREDER Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’n›n ticari araç-
lara azami ağ›rl›k için yüzde 5 tolerans tan›-
mas›na karş›n otomotiv sanayisine yük taş›mas›
sebebiyle gabari s›n›r›n› aşan treylerler için

denetimlerde yüzde 1 dahi tolerans tan›nmamas›n›n
çifte standarda neden olduğunu belirterek yaşanan
duruma tepki gösterdi. Yap›lan aç›klamada TÜV-
TURK denetimlerinde gabari konusunda hiçbir esneklik
tan›nmazken, Almanya’da ayn› araçlar›n denetimden
geçtiğini, bunun da haks›z rekabete neden olduğu be-
lirtildi. 

TÜRK NAKLİYE FİRMALARI PAZAR PAYI KAYBETTİ
Tolerans tan›nmayan gabari ölçümü, ayn› denetime

tabi tutulmayan yabanc› nakliyecilere yarad›.  Otomotiv
taş›mac›l›ğ› yapan Türk firmalar› bu sebeple pazar
pay› kaybederken;  ihracat taş›malar›ndaki yerli oran›
yüzde 73’ten yüzde 69’a düştü. TREDER, yaşanan bu
çifte standart  karş›s›nda Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’ndan bu

sisteme “Dur” deme-
sini isteyerek;  ilgili
tüm kamu kuruluşla-
r›n›n bir an önce ha-
rekete geçerek gerekli
düzenlemeleri yapma-
lar› gerektiğini vurgu-
lad›.

TREDER, Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’n›n ağ›r ticari araçlara azami
ağ›rl›k için yüzde 5 tolerans tan›mas›na karş›n otomotiv sanayi-
sine yük taş›mas› sebebiyle gabari s›n›r›n› aşan treylerler için de-
netimlerde yüzde 1 dahi tolerans tan›mamas›na tepki gösterdi. 

M otoru s›radan yak›tlar›n beş kat›na
kadar daha fazla temizleme gücüne
sahip olan ve BP’nin “şimdiye ka-

darki en iyi yak›tlar›m›z” olarak tan›mlad›ğ›
yeni BP Ultimate yak›tlar, Türkiye pazar›na
sunuldu. 

BP TÜRKİYE’YE YATIRIMA 
DEVAM EDECEK 

Benzinli veya dizel motorlar› hiç olmad›ğ›
kadar formda ve sağl›kl› tutmak için geliştirilen
yak›tlar› düzenlenen toplant› ile tan›tan BP
Türkiye Akaryak›t Ülke Müdürü Richard
Harding; “Yeni BP Ultimate yak›tlar› şimdiye
kadarki en iyi yak›t›m›z.” Derken BP’nin Tür-
kiye pazar›na yat›r›mlar›n›n devam edeceğini
dile getirdi.  Harding; sözlerine şöyle devam
etti. “Biz Türkiye gibi büyüyen pazara yat›r›m
yapacağ›m›z› söylemiştik. Bu sözümüzü tutu-
yoruz ve BP’nin en iyi yak›tlar›n› Türk tüketi-
cileri ile buluşturuyoruz. Böylece, Türk  tüke-
ticisinin ilk tercihi olmaya ve  yüksek ürün ve
hizmet kalitesi ile müşterilerine “daha fazlas›n›”
sunmaya devam ediyoruz. Yeni BP Ultimate
yak›tlar›m›z sayesinde tüketicilerimiz araçla-
r›ndaki değişikliği k›sa sürede fark edebile-
cekler.”

5 KAT DAHA FAZLA  MOTOR TEMİZLİğİ 
BP Akaryak›t Ürün ve Standartlar Müdürü

Simge Ergun Camgözoğlu ise yeni BP Ultimate
yak›tlar›n “s›radan yak›tlara k›yasla beş kat›na
kadar daha fazla motor temizleme gücüne
sahip” olduğunu belirterek şöyle dedi; “Motor
bir arac›n kalbidir, sağl›kl› olduğunda araç
çok daha iyi performans gösterir. Yeni BP
Ultimate yak›tlar› asl›nda motorunuza sağl›k

hizmeti sunuyor. Motoru her zamankinden
daha formda ve sağl›kl› tutmak için özel olarak
formüle edilen yeni BP Ultimate yak›tlar özel
formülleri sayesinde motoru hiç olmad›ğ›
kadar temizliyor, koruyor, yak›t ekonomisi
sağl›yor ve performans›n› art›r›yor, ayr›ca emis-
yonu da azalt›yor.” 

Yeni BP Ultimate yak›tlar›, s›radan yak›tlarla
çal›şan motorlarda biriken ve motorun verimli
çal›şmas›n›, yüksek performans göstermesini
önleyen zararl› tortular› temizliyor. Ayr›ca; yeni
tortu oluşumuna, korozyona ve aş›nmaya  karş›
motoru koruyor ve böylece motorun sanki ye-
niymiş gibi verimli çal›şmas›n› sağl›yor. BP Ul-
timate yak›tlar› sayesinde tortu oluşumu önlendiği
için dizel motorlu ve benzinli araçlarda verimliliği

de art›r›yor, performans› yükseltiyor. BP Ultimate
Kurşunsuz 97 daha yüksek oktan kalitesiyle ve
BP Ultimate Eurodiesel de daha yüksek setan
kalitesi sayesinde yanma kalitesini art›rarak
motordan al›nan performans› yükseltiyor. 

Yeni BP Ultimate yak›tlar›n bir başka
özelliği ise s›radan yak›tlara göre daha az
egzoz emisyonu üretmesi.  Yeni BP Ultimate
yak›tlar›yla beş kata kadar daha fazla temiz-
lenen motorlar, egzoz borusunun emisyonunu
azaltacak şekilde gelişmiş yanma veriminin
artmas›n› sağl›yor. Benzinli ve dizel arabada
yap›lan testler, s›radan yak›tlarla karş›laşt›-
r›ld›ğ›nda, yeni BP Ultimate yak›tlar›n›n kul-
lan›m›n›n zararl› emisyonlar› önemli ölçüde
azaltabileceğini gösteriyor.  

BP Türkiye, yeni BP Ultimate yak›tlar› BP Ultimate Eu-
rodiesel, BP Ultimate Kurşunsuz 97 ve  BP Ultimate
Kurşunsuz 95 ve ürünlerini piyasaya sundu.  BP’nin
yeni yak›tlar›  Ultimate motoru s›radan yak›tlar›n beş
kat›na kadar daha fazla temizleme gücüne sahip.

Castrol'ün meslek okullar›ndaki öğrencilerin
yetişmesine katk›da bulunmak amac›yla hayata
geçirdiği Castrol Akademi, Ege Meslek Yüksek
Okulu öğrencilerini ve eğitmenlerini Avrupa’n›n
say›l› tesisleri aras›nda gösterilen BP Gemlik
fabrikas›nda konuk etti. Öğrenciler madeni
yağ›n tüm üretim aşamalar›n› yerinde görme
imkân› bulurken, y›lda tek vardiyada 80 bin
ile 100 bin ton üretim kapasitesine sahip BP
Gemlik tesisinde baz yağ›n tesise girişinden
itibaren dolum, ambalajlama, kalite kontrole
kadar tüm üretim aşamalar› hakk›nda bilgiler
edindi. 

Piyasadaki Castrol madeni yağlar›n›n yüzde
90'› Gemlik tesislerinde üretilirken Gemlikteki
üretiminin yüzde 12'si ihracata, yüzde 88'i iç
pazara veriliyor. Diğer tesislerden farkl› olarak
gemlikte Castrol'ün kendi teknolojik merkezi
de bulunuyor.

Ege üniversitesi 
öğrencileri BP gemlik 
tesisini ziyaret etti

Avrupa'n›n say›l› üretim tesisleri
aras›nda gösterilen BP gemlik tesisi
kap›lar›n› Egeli Rafineri ve Petrokim-

ya bölümü öğrencilerine açt›.

BP, “En iyi yak›tlar›n›”
Türkiye pazar›na sundu 

LOJİSTİK 
KİLİT SEKTÖR

TÜLAY GÜL

Ağırlıkta yüzde 5 tolerans, yükseklikte
yüzde 1 bile değil 
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∂    Manisa’daki fabrikasında ağır ve ticari araçlar için jant
üretimi yapan HL Jantaş, 43. Yıl dönümünü tüm çalışanları
ile kutladı. Hayes Lemmerz International ve İnci Holding yö-
neticilerinin de katıldığı gecede açılış konuşmasını HL Jantaş
Genel Müdürü Cemal Aydoğan yaptı. Aydoğan 2010’u yüzde
223 büyüme ile kapadıklarını hatırlatarak; verimlilik rekoru
kırdıklarını dile getirdi. Aydoğan; “Sadece Nisan ayında ve-
rimlilikte yüzde 11 artış gösterdik. 43 yıldır bizi başarıya

götüren siz değerli çalışanlarımızı yürekten kutlarım.” dedi.
Hayes Lemmerz Türkiye Genel Müdürü Toshi Harada, 2010
yılında gösterdiği başarı için tüm çalışanları tebrik etti ve
devamını diledi. Harada sözlerini Japonlara özgü kutlama
ritüeli yaparak bitirdi.
HL Jantaş ve HL İnci Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim,
HL Jantaş’ın 43 yılda geldiği noktadan büyük gurur duyduğunu
ifade etti. 

HL JANTAŞ JANT
ÜRETİMİNDE

DÜNYA
BİRİNCİLİĞİNİ

KUTLADI 

S anayi ve Ticaret Bakan› Nihat Er-
gün ‹zmit’te üretim yapan Brisa
Fabrikas›’n› ziyaret etti. Ergün bu-
rada işçilerle beraber öğlen yemeği

yerken; Türkiye'nin otomotiv sektörü ile
birlikte lastik sektöründe de dünyada üs-
tünlüğünü kabul ettirdiğine dikkat çekti.
Bakan Ergün, Türkiye'de üretilen hiçbir
arac›n üretim hatas› nedeniyle geri çağr›l-
mad›ğ›n› vurgulad›. Türkiye'nin bu anlamda
son derece dikkatli olduğu dile getiren Er-
gün, ''Bu da bizim bu gibi alanlarda ciddi
avantajlara sahip olduğumuzu gösteriyor.
Brisa'n›n lastik üretiminin de s›f›r hatal›

olmas› ayr›ca sevindirici. Özel sektör di-
namizmimiz var. Yeter ki altyap›m›z› sağ-
lam tutal›m, güven ve istikrar›m›z› koru-
yal›m'' diye konuştu.

BRİSA'YA YENİ YATIRIM ÇAĞRISI
''Türk otomotiv sektörüyle 11-12 y›l içinde

y›ll›k 4 milyon araç üretmeyi hedefliyoruz''
diyen Ergün, sözlerini şöyle tamamlad›:
''Birkaç sene içerisinde de yurt içinde oto-
mobil sat›ş› 1 milyonu geçebilir. Türkiye
kendi tasar›m›n›, markas›n› üretebilecek
noktadad›r art›k. Bu konuda toplumsal
talep de fazlas›yla var. Milyonu aş›yor

art›k. Bu durum, bu sektörün de büyük
bir canl›l›k göstermesi anlam›na geliyor.
Otomotiv sektöründeki 4 milyon araç üre-
timine paralel, 20 milyon lastik daha üret-
mek icap etmiş olacak. Bu yeni fabrikalar
demek. Art›k Brisa yetmeyecek.   Japon
ortaklar›n›zla birlikte Türkiye'nin 2023
hedeflerine uygun yeni lastik fabrikas›
kurmaya haz›rl›kl› olun. 4 milyon arac›n 2
milyonunun yurt d›ş›na satmak istiyoruz.
Bu da hem otomotiv hem lastik sektörünün
önümüzdeki 10 y›lda nas›l ivme kazana-
cağ›n› gösteriyor. Bunu da hep birlikte
başaracağ›z.''Nihat Ergün, daha sonra Brisa İzmit Fabrikası Genel Müdürü

Hakan Bayman ve diğer yetkililerle birlikte fabrikayı gezdi.

Sanayi Bakanı Ergün’den Brisa’ya yatırım çağrısı  

OMSAN

Omsan Lojistik, 10, 15, ve 20 y›l›n› dolduran
63 şoförü için özel bir gece düzenleyerek tec-
rübeli elemanlar›na ödül ve beratlar›n› verdi.

Omsan'la 21 y›ldan bu yana çal›şan Kamuran Gülter,
en tecrübeli şoför olarak ilk ödülü Genel Müdürü
Osman Küçükertan'›n elinden ald›. Gülter, ödülünü
ald›ktan sonra arkadaşlar› ad›na yapt›ğ› konuşmada;
“Vizyonuz ve misyonumuz doğrultusunda şirketimizin
lider duruma gelmesi için azimle y›lmadan iyi bir
ekip çal›şmas›yla bu günlere geldik. ‹lk günkü he-
yecanla daha iyiye gideceğine inan›yorum” diyerek
ald›ğ› ödülden duyduğu memnuniyeti ifade etti.  
Omsan Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan,
Omsan'›n başar›s›nda en önemli etkenlerden birinin
kaliteli insan gücü olduğunu vurgulayarak: "Ne
kadar büyük bir teknolojiye sahip olursan›z olun
bunu kullanacak nitelikli insan gücünüz yoksa
etkin bir şirket konumuna gelmeniz mümkün
değil. 2007- 2008 y›llar›nda Başbakanl›k D›ş Ticaret
Müsteşarl›ğ› taraf›ndan Karayolu ve Demiryolunda
En Fazla ‹hracat Gerçekleştiren Lojistik Şirketi

Ödülü'ne, ayr›ca müşterisi olan bir oto-
motiv şirketine sunduğu çözümlerden

dolay› Araç Lojistiği ‹ş Ortağ› Ödü-
lüne lay›k görüldük. Lojistik sek-
töründe en değerli marka olma
gururuna ulaşan Omsan, kazand›ğ›
bütün başar›lar› çal›şanlar›na borç-
lu. Ailelerinden uzakta binlerce
kilometre yolu gece gündüz, yaz
k›ş demeden, direksiyon sallaya-

rak  ve Omsan'›n güvenilir-
liğine hiçbir söz getirmeden

başar›yla sürdüren şoför-
lere teşekkür ederim"

şeklinde konuştu. 

Tecrübeyi 
ÖDÜLLENDİRDİ

SHELL

Shell, dünyan›n ilk “Yüzen S›v›laşt›r›lm›ş
Doğal Gaz (FLNG) Tesisi”ni kurma karar›
ald›. Avustralya’daki en yak›n kara parça-

s›ndan yaklaş›k 200 kilometre uzağa demirle-
yecek olan Prelude FLNG tesisi, aç›k deniz ya-
taklar›ndan doğal gaz ç›karacak ve onu tesis
güvertesinde soğutarak s›v› hale getirecek.  
Shell, projeyi Avustralya’da hayata geçirecek.
Avustralya’daki en yak›n kara parças›ndan yak-
laş›k 200 kilometre uzağa demirleyecek olan
tesis, doğal gaz ç›kararak, s›v› hale getirecek.
Güney Kore’de inşa edilecek tesisin, aç›k de-
nizlerde doğal gaz elde etme maliyetlerini  dü-
şürmesi öngörülüyor. Shell FLNG tesisi, 488
metre uzunluğuyla, arka arkaya eklenmiş dört
futbol sahas›ndan daha büyük olacak. Tesiste
y›lda 5,3 milyon ton üretim bekleniyor.

Yüzen sıvılaştırılmış 
doğal gaz tesisini kuruyor

Brisa ‹zmit Fabrikas›n›
ziyaret eden Sanayi ve Ti-

caret Bakan› Nihat Er-
gün, Türk-Japon ortakl›ğ›

olarak devam eden Bri-
sa'n›n Türkiye'deki örnek
kuruluşlardan biri oldu-
ğunu söylerken yeni yat›-

r›m çağr›s› yapt›.

OSMAN KÜÇÜKERTAN
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P eugeot lisans› ile Peugeot Partner,
Hyundai lisans› ile Hyundai HD 35/75,
Renault Trucks lisans› ile Renault
Trucks Premium ve Premium Lander,

Citroen lisans› ile Citroen Berlingo, kendi mar-
kas› Karsan J Serisi ve BredaMenarinibus
marka otobüs modellerinin üretimini gerçek-
leştiren Karsan’›n Bursa Fabrikas› uluslararas›
nakliyede söz sahibi isimleri ağ›rlad›. Yaklaş›k
25 kişilik uluslararas› nakliyeci grubu Renault
Trucks bayisi Horoz Taş›t’›n ev sahipliğinde
Karsan Bursa Fabrikas›’n› gezdi. 

Horoz Taş›t Genel Müdürü Gürkan Gürbüz,
Horoz Taş›t Araç Sat›ş Direktörü Soner Alperöz,
VFS Finansal Kiralama Sat›ş ve
Pazarlama Müdürü Taygun Gün-
doğdu, sat›ş ekibinden Tayfun
F›ç›c›, Okan ‹mral’›n ev sahipliği
yapt›ğ› gezide yaklaş›k 25 nakliyeci
fabrikada üretimin teknik detaylar›
hakk›nda bilgi sahibi olurken, kul-
land›klar› Renault Trucks çekici-
lerin üretim aşamalar›n› izledi. 

Karsan fabrikas›n›n bantlar›ndan
ç›kan Renault Trcuks’lar›n Fransa
üretimi olanlardan kalite yönünden

hiçbir fark›n›n olmad›ğ›n› belirten nakliyeciler,
üretim tesisine hayran kald›. 

KARSAN BURSA FABRİKA:  
Ekim 1999'da üretime başlayan Karsan Bursa

Fabrikas› bugün iki vardiyada 67 bin, üç vardi-
yada 95 bin araç üretebilecek yap›ya sahip. Ek

yat›r›mlar kapasitesi 100 bin adedin
üzerine ç›kabilecek olan fabrikada
otomobilden kamyona, minivandan
otobüse kadar her türlü arac› üre-
tebilecek esneklikte tasarland›. 

80 bin metrekaresi kapal› toplam
200 bin metrekarelik bir alan üze-
rinde yer alan fabrikada Peugeot
lisans› ile Peugeot Partner, Hyundai
lisans› ile Hyundai HD 35/75, Re-
nault Trucks lisans› ile Renault
Trucks Premium ve Premium Lan-
der, Citroen lisans› ile Citroen

Berlingo, kendi markas› Karsan J Serisi ve
BredaMenarinibus marka otobüs modellerinin
üretimini gerçekleştiriyor. Ayr›ca, kendi markas›
olan Karsan J serisi minibüslerin, Hyundai HD
serisi kamyonlar›n ve BredaMenarinibus oto-
büslerin pazarlama, sat›ş ve sat›ş sonras› hiz-
metlerini de Karsan yürütüyor. Karsan araç

üretiminin yan› s›ra, Organize Sanayi Bölgesi'nde
yer alan fabrikas›nda Ford, Tofaş, Renault
Trucks, Türk Traktör gibi firmalara pres,
kaynak, kataforez, boya ve montaj gibi endüs-
triyel hizmetler de sağl›yor.

Hali haz›rda Karsan Fabrikas›’n›n bantlar›nda
günde 11 adet Renault Trucks  çekici üretiliyor. 
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∂ GEFCO Grup, Avrupa Komisyonu’nun  Marco
Polo programından destek alarak Kaluga (Rusya)
ve  Vesoul (Fransa) arasındaki demiryolu hattını
açtı. GEFCO böylece  Captrain Almanya ve Trans-
container Russia ortaklığı ile 1 yıl süren çalışmalar
neticesinde otomotiv parçalarının Vesoul ve Kaluga
bölgeleri arasındaki demiryolu ulaşımını sağlayacak.

Demiryolu hattı ile 44 kamyonun günlük kalkışı
değiştirerek sevkiyat süresini 8 günden 5 güne
indiriyor. 
Marco Polo proje süresi boyunca, GEFCO 411
milyon ton-km’yi karayolundan demiryoluna trans-
fer ederek minimum 60 milyon ton-km’nin de-
ğerlendirilmesini öngörüyor.

2010 y›l›nda 26 bin yak›n araç üretimine imza atan Karsan Bursa Fabrikas› uluslararas› nak-
liyecileri ağ›rlad›.  Renault- Trucks Bayisi Horoz Taş›t’›n ev sahipliğinde Bursa fabrikaya gi-

den 25 kişilik nakliyeci grubu kulland›klar› çekicilerin üretim aşamalar›n› bizzat gördü.  

GEFCO, VESOUL-
KALUGA ARASINDAKİ
DEMİRYOLU HATTINI

MARCO POLO İLE AÇTI

KARSAN BURSA FABRİKASI 
NAKLİYECİLERİ AĞIRLADI Lojistik Sektöründe

Müflteri
Memnuiyetinin

Sağlanmas›nda Gizli
Talebin Önemi

ERTAN
fiAH‹N

Bu günün iş dünyas›nda müşteri memnuniyeti
son derece önemlidir. Yüzünü müşteriye
dönmeyen hiçbir işletme büyüyemez, geli-

şemez. Yeni üretim yap›lmas›n›n itici gücü, müşte-
rinin tüketimdeki devaml›l›ğ›d›r. Bu devaml›l›ğ›n
sağlanmas› müşteri memnuniyetiyle mümkündür. 
Diğer taraftan küresel dünyada, serbest pazar

ekonomisinin ağ›rl›kl› olarak uyguland›ğ› günümüzde,
ürünlerin ortak özellikleri ve nitelikleri birbirine çok
yak›n bir hal alm›şt›r. Dolay›s›yla ürün özelliklerinde
çok büyük farklar bulmak çoğu zaman imkâns›z bir
duruma gelmiştir. Hal böyle olunca, müşteri mem-
nuniyetinin yüksek tutulmas›, rakiplere göre fark
yaratmada daha önemli bir unsur haline geliyor.
‹şletmelerin yaşam›n› devam ettirebilmeleri için
bu denli önem arz eden müşteri memnuniyeti ko-
nusunu lojistik sektörü aç›s›ndan irdeleyecek olur-
sak; günümüzde müşterilerin talep etmiş olduklar›
temel lojistik hizmetlerini sektörde faaliyet gösteren
küçük, orta ve büyük ölçekli tüm firmalar rahatl›kla
karş›laya bilir duruma gelmiş bulunmaktad›r.
Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar bu konu ile
ilgili olarak şirket evlilikleri yoluna gitmeye başlam›ş,
stratejik iş ortakl›ğ› uygulamalar› yayg›nlaşm›şt›r.
Örgütlerin yap›s›nda yaşanan bu olumlu değişiklik
sayesinde depoculuk yapan bir işletme stratejik iş
ortakl›ğ›na gittiği bir kara nakliye firmas›n›n araçlar›n›
kendi öz mal› gibi rahatl›kla kullanabilmekte ve
müşterilerine sunmuş olduğu depolama hizmetine
taş›ma hizmetini de eklemek yolu ile müşterilerinin
bu alandaki ihtiyac›na da rahatl›kla cevap verebil-
mektedir. 
Mevcut müşteri taleplerini sektörde faaliyet gösteren
tüm aktörler bir şekilde karş›la biliyor ise peki
gerçek başar› nas›l sağlanacak, rakiplere k›yasla
nas›l bir fark›ndal›k yarat›labilecek? Asl›nda bunun
çok basit bir cevab› var; beklide müşterilerin bile o
an için fark›nda olamad›ğ› gizli talepleri ortaya ç›-
karmak. Yani; müşterilerin gerek işin ak›ş›, gerek
geleneksel yap›, gerekse yöneticilerin tutumu
nedeni ile hizmet sağlay›c› firmalardan talep etme-
diği, talep etmeyi düşünemediği ancak hayata
geçmesi durumunda işletme verimliliğine katk›da
bulunacak,  değer yaratacak hizmetlerin tesbit
edilmesi ve bu alandaki aç›ğ›n giderilmesi sürecini
kapsamaktad›r. 
Her zaman rakiplerden bir ad›m önde olmak ve
ayn› zamanda müşterilere ise bir ad›m daha yak›n
olman›n gerekli olduğu iş hayat›nda müşteri talepleri
doğrultusunda kaliteli bir hizmet vermek günümüzde
müşteri memnuniyeti ve bağ›ml›l›ğ› konusunda fir-
malara çokta büyük katk› sağlayamamaktad›r.
Bunun yan›nda rakip firma en büyük silah› olan
fiyat kozunu oynuyorsa siz ne kadar iyi hizmet ve-
rirseniz verin art›k başar›s›z bir işletme say›l›rs›n›z.
Müşteriniz ayn› hizmeti daha ucuza almak gibi bir
tercih şans› olmas›na rağmen neden sizi tercih et-
meye devam etsin öyle değil mi? ‹şte bu noktada
imdad›m›za gizli taleplerin karş›lanmas› yetişiyor.
Diğer rakiplerimiz ‹le ayn› nitelikte hizmet sunmam›za
rağmen müşteriler taraf›ndan tercih edilmemizi
sağlayacak olan bu yeni yaklaş›m da; lojistik
firmalar› olarak müşterimizin mevcut taleplerine
ek olarak yeni bir hizmet ilgili talepte bulunmas›n›
beklemeden kendisine hizmet sunma teklifinde
bulunacağ›z bunu yaparken müşterilerimizin mevcut
iş ak›şlar›n› analiz edileceğiz ve yap›lacak olan de-
ğişikliğin müşterimiz ad›na sağlayacağ› faydalar›
doğru bir şekilde ortaya koyarak sunmuş olduğumuz
hizmetlerde yap›labilecek değişiklik ve yenilikleri
bunun sonucunda ortaya ç›kacak kazan›mlar› en
uygun yolla müşterimize sunacağ›z. Biz bu yaklaş›m
ile hizmetimize devam ettiğimiz sürece rakip
firman›n fiyatlar konusundaki silah›n›n tesirini de
etkisiz hale getirmeyi başarm›ş oluruz.
Bir an düşünelim isterseniz ihtiyac›n›z olan bir
hizmeti size sunabilecek iki firma mevcut ve bu
her iki firmada ihtiyac›n›z olan hizmeti ayn› standartta
sunabilecek yetkinliğe sahip. Firmalar aras›ndaki
tek fark biri sadece ihtiyac›n›z olan hizmeti sunmak
için faaliyet gösterirken bir diğeri ise ihtiyac›n›z
olan hizmeti sunmakla birlikte sizin için araşt›rmalar
yap›yor, işlerinizin gelişmesini, giderlerinizin minimize
edilmesini, verimliliğinizin ve karl›l›ğ›n›z›n maksimize
edilmesini sağlam›n›za yard›mc›n›z oluyor. Böyle
bir durumda sadece bize hizmet vermekle yetin-
meyen ayn› zamanda iş süreçlerinin geliştirilmesi
aşamas›nda bizim için düşünerek işletmemize
değer katan firman›n hizmet sağlay›c› olarak seçil-
mesi en doğru karar olacakt›r.
Müşterilerine arzu edilen hizmeti sunman›n yan›
s›ra, müşterileri ad›na düşünen, üreten bu yolla
gizli talepleri karlayarak gerçek başar›y› yakalamam›z
dileği ile...

Uluslararası nakliyeciler  Renault Trucks çekicilerin üretim aşamalarını inceledi 

‹stanbul’da gerçekleşen Tur-
key Auto Summit zirvesinde
Taş›t Araçlar› Yan Sanayicileri

Derneği ad›na konuşan yönetim
kurulu üyelerinden Süheyl Baybal›,
Çin’in 2011-2015 kalk›nma prog-
ram›nda ucuz üretimden vazgeçe-
rek AR-GE inovasyon ve patent
konular›na yöneleceğini aktard›. 

Baybal›, Çin’in otomotiv endüs-
trisindeki gelişime de dikkat çeke-
rek, bu ülkedeki 12’inci 5 y›ll›k
kalk›nma plan›n› hat›rlatt›. Bu plan-
da otomotiv endüstrisinin ihracat
odakl› değil, iç pazarda büyümeye
ve halk›n refah›n› art›rmaya yönelik
hedefler gündeme geldiğini vur-
gulayan Baybal›, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Çin, 2011-2015 kalk›n-
ma plan›na göre özellikle otomotiv
endüstrisinde kötü durumda bu-
lunduğu AR-GE, inovasyon, patent
konular›n› bundan böyle daha fazla
önemseyecek. Devlet destekleri
daha çok bu alanlara aktar›lacak.
Art›k Çin ucuz üretim merkezi ol-
mayacak. Üretimden lojistiğe kadar
maliyetler yükselecek. Bu bize
doğal olarak olumlu yans›yacak.” 

Çin’in geçtiğimiz y›l 19 milyon
adedi aşk›n araç üretimini de ha-
t›rlatan Baybal›,  böyle büyük bir
pazarda Türkiye’nin otomotiv yan
sanayi olarak mutlaka yer almas›
gerektiğinin önemine değinen Bay-
bal›; “Çin’in AR-GE’ye teknolojiye,
kaliteye ihtiyac› olacak. Bizim yan
sanayimiz bunlar› yakalad›. Bu yön-
de orada yat›r›ma gidebiliriz. Çin
üretim için yüksek miktarlarda ara
mal› ithalat› yap›yor. Biz bu ihti-
yac›n› orada karş›layabilirsek Tür-
kiye’nin ihracat›n› da art›rm›ş ola-
cağ›z. Çin’e teknolojimizi satabiliriz”
diye konuştu.

Genel Müdür Başyardımcılığına Belanger atandı
İş yaşamına 1985 yılında Ford Motor Com-
pany’de başlayan Grant E.Belanger, Ted
Cannis’ten  boşalan Ford Otosan’ın Genel

Müdür Başyardımcılığı görevine
atandı.  14 yıl boyunca çeşitli satın
alma rollerinde çalıştıktan son-
ra, 1999 yılında Amerika MP&L
Direktörü olarak görev yapan Be-
langer, 2005 yılına kadar MP&L
fonksiyonlarında çeşitli üst düzey
pozisyonlarda bulunduktan sonra

Ford Güney Amerika Operasyonları biriminde
Operasyon ve Kalite Direktörü oldu. Belanger,
2008 yılından bu yana Global Üretim Stratejik İş

Birimi Direktörü olarak görevini sür-
dürdü.
1961 Kanada doğumlu olan ve lisans
eğitimini Arizona Üniversitesi İş-
letme-Personel Bölümü’nde tamam-
layan, Syracuse Üniversitesi’nden
MBA derecesine alan Grant E. Be-
langer, evli ve üç çocuk babası.

FORD OTOSAN

Turkey Auto Summıt’te
Çin’e yatırım sinyalleri 

SÜHEYL BAYBALI
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TASIMACILAR
∂  2007 yılında İveco ile yaptığı anlaşmayı yenileyen Ceva
Lojistik 2013 yılına kadar İveco ile çalışmaya devam dedi. 2013
yılına kadar uzatılan kontrat kapsamında Ceva, Iveco’nun ülke
genelinde satış sonrası yedek parça dağıtımını sağlayacak, de-
polama ve dağıtım hizmeti vermeye devam edecek. İşbirliği
kapsamında Ceva, Şekerpınar’da bulunan 5 bin metrekarelik
depodan en küçük komponentlerden komple motor bloğuna
kadar yıllık 250 bin satır siparişi Iveco yetkili servislerine ve

müşterilerine ulaştırıyor.  Ceva Türkiye ve Balkanlar Genel
Müdürü Aslan Uzun, “Iveco’yla çözüm ortaklığımız devam
edeceği için mutluyuz” derken Iveco Satış Sonrası Hizmetlerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı K.Koray Kurşunoğlu ise
yaptığı açıklamada: “Ceva ile işbirliğimiz müşteri memnuniyetini
daha da üst seviyelere taşıyabilmemiz açısından çok önemli.
Ceva’nın da desteği ile yedek parçadaki rekabetçi konumumuzu
koruyacağız” diye konuştu.

CEVA VE IVECO
ORTAKLIĞI 

DEVAM EDİYOR

Ortadoğu’nun 
parlayan y›ld›z› Irak -1-

NEVAF 
KILIÇ

T
ürkiye art›k bölgesinde bulunduğu her
yerde önemli bir aktör konumunda bulu-
nuyor. Türkiye aç›s›ndan en önemli pazar
Irak’t›r. Irak en önemli ve büyük komşula-

r›m›zdan birisi. Irak ile akrabal›k,dostluklar, komşuluk
hukuku var. ‹lişkilerimizi daha çok art›rmal›y›z.
Savaş sonras›nda yaralar›n› sarmaya çal›şan Irak’ta
Türk firmalar› çok atak davranarak, önemli bir yer
edindiler. Şartlar h›zla iyileşiyor ve düzeliyor. Türkiye
bu ülkede çok önemli projelere de imza atacak
.Özellikle başbakan›m›z›n son ziyaretinden sonra
çok daha güzel gelişmeler bekliyoruz. 

IRAKLA ‹Ş YAPAN 
NAKL‹YEC‹LER‹N SAYISI ARTIYOR 

Bizim sektör Irak’ta başar›l› olursa,ihracatç›lar
da başar›l› olur. Hükümetimiz sektörünün öneminin
fark›nda, sorunlar›m›z›n aş›lmas› için elinden gelen
gayreti sarf etmeli. Bize sahip ç›kmal›. Riskimiz
de kazanc›m›z da kendimize. Hükümetimiz Irak’a
çal›şan nakliyecilere sahip ç›kmal›. Habur’da TIR
kuyruklar›n› önlemek için önlemler al›nmal›. 

IRAK’A ÇALIŞAN ‹Ş ADAMLARI ZOR 
KOŞULLARDA MÜCADELE VER‹YOR

Irak'ta özellikle elektrik, petrol ve gaz sektörü
bu aralar çok hareketli. Omuz omuza, el ele, kol
kola bu yolu yürümek ve Irak halk›na yard›mc›
olmak zorunday›z. Irak’›n 5–10 y›l sonras›n›
şimdiden inşa etmeliyiz. Türkiye’den tüccarlar›n
gidip ›rak’›n şehirlerini görmesini istiyoruz. kuzey
Irak’ta yeterince güvenlik var. Tüccarlar gidip
güvenliği görebilirler. 

HABUR SINIR KAPISI’NDA VATANDAŞLARA
2.SINIF MUAMELES‹ YAPILIYOR 

Türkiye ile Irak'› birbirine bağlayan köprünün
üzerindeki bekletme rezaletine son verilmeli. Ge-
lişmeler bizi son derece rahats›z etmekte, bu du-
ruma bir an önce son verilmesi ve kal›c› çözümler
yönünde ad›m at›lmas› gerekmektedir. 

‹K‹ ÜLKE ARASINDAK‹ T‹CARET 
HACM‹ 5 M‹LYAR DOLARI GEÇT‹ 

Bu rakam yeterli değil. Daha yolun baş›nday›z.
Irak'ta seçimlerden sonra oluşan istikrar ortam›
ve ABD'nin geri çekilme planlar› Türk firmalar›n›n
bölgeye ak›n etmesine sebep oldu. ABD'nin böl-
geden çekilme sürecinin h›zlanmas› ile Irak'a
büyük Türk göçü başlad›. Sadece son aylarda
içinde finans, inşaat, tekstil ve perakende başta
olmak üzere onlarca sektörden yüzlercesi Irak'a
ak›n etti. Irak'›n resmi verilerine göre ülkede
faaliyet gösteren yerleşik Türk firmalar›n›n say›s›
şimdiden 800'ün üzerine ç›kt›. 

TÜRK BANKALARI ŞUBE AÇMAYA BAŞLADI
Türkiye'nin önemli markalar› birbiri ard›na Irak'ta

mağaza açarken bankalar da şube açmaya başlad›.
‹ş Bankas› Erbil’de şube açt› Bölgede faaliyet gös-
teren Ziraat Bankas› d›ş›nda Türkiye'nin en büyük
bankalar› birer birer şubeleşmeye haz›rlan›yor. ‹ş
Bankas› dört şube için anlaşmalar› yaparken, Va-
k›fbank da Erbil yolunu şimdiden tuttu. Albaraka
da yat›r›m›n start›n› verdi. Perakende alan›nda ise
Birleşik Markalar Derneği bölgeye bir çok kez
yat›r›m turu düzenledi. Bir çok ünlü Türk markas›
mağaza açanlar kervan›na eklendi.

TÜRK Ş‹RKETLER‹N‹N KUZEY IRAK'TAK‹ 
YATIRIMLARI DA DEVAM ED‹YOR 

Irak'›n yeniden inşas›nda büyük rol üstlenen ve
sadece iki günde 21 milyar Dolar’l›k iş alan müte-
ahhitlik firmalar› pazar›n en önemli oyuncular›
oldu. Irak'taki inşaat işlerinin yüzde 80'sini Türk
müteahhitlik sektörü gerçekleştiriyor. Müteahhitlik
işlerinin toplam tutar›n›n 100 milyar Dolar’a ç›kmas›
bekleniyor. Son olarak Irak'ta 50 bin kişilik stat
yat›r›m›n› bir Türk firma kapt›.

KORAY KURŞUNOğLU

S uriye’nin başlatt›ğ› akaryak›t fiyat fark› uygu-
lamas› Türk nakliyecisinin cebinden araç
baş›na 800 dolara varan bir paran›n hem de
boş yere ç›kmas›na neden oldu. Suriye’den

transit geçiş yaparak Suudi Arabistan’a giden Türk
plakal› araçlar depolar›n› Suudi Arabistan’da doldurmuş
olsalar bile, Suriye kendi ülkesinden al›nmayan akaryak›t
için nakliyeciden litre baş›na 32 Suriye Liras› almaya
başlad›. Durum böyle olunca Türk nakliye firmalar›ndan
her ç›k›şta tenteli araçlardan araç baş› 18 bin Suri (
400 Dolar ), frigolu araçlardan da 24 bin Suri ( 510
Dolar) talep edildi.

Sorun ortaya ç›kar ç›kmaz UND Başkan› Engin
Özmen ve  UND Antakya Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal  Y›lmaz ortak bir aç›klama ile Suriye’li yetkililere
seslendi. Özmen ve Y›lmaz’›n yapt›klar› ortak aç›kla-
mada Suriye taraf›ndan uygulamaya başlan›lan ve ta-
ş›mac›lar›m›za 800 Dolar› bulan ek maddi yük getiren
Akaryak›t Fiyat Fark›n›n bölgeye yönelik taş›malar›
olumsuz etkilediği belirtildi. Suriye’den depolar›nda
50 litre akaryak›t ile üçüncü ülkeye transit ç›k›ş yapan
Türk plakal› araçlara, 550 litre fiyat fark› uygulamas›n›n
kald›r›lmas› istenirken; Suriye’den transit geçiş yaparak
Suudi Arabistan’a giden Türk plakal› araçlar›n Suudi
Arabistan’da doldurduğu ve Suriye’den al›nmayan
akaryak›t için bile litre baş›na 2 Suriye Liras› olmak
üzere toplam 375 dolara ulaşan fiyat fark› al›nmas›
yerine transit geçiş yapan araçlar›n depolar›n›n mü-
hürlenerek sorunun çözülebileceği belirtildi.

5 GÜNLÜK EYLEMLE KONTAKLAR KAPANDI  
Ortadoğu taş›mas› yapan Hatay’l› nakliyeciler akar-

yak›t fiyat fark› uygulamas›n› protesto etmek ve uygu-
laman›n kald›r›lmas›n› sağlamak amac›yla 5 gün
boyunca Cilvegözü s›n›r kap›s›’nda eylem yapt›. Hatay’l›
nakliyeciler kontak  kapatan ve  kurduklar› çad›rda
oturdu. Eyleme kat›an nakliyeciler aras›nda yer alan
Güler Nakliyat sahibi ‹brahim Güler, “Şu anda Suriye
Gümrüklerinde Nasip’te, Bab-al Hawa’da, Rabia Ka-
p›s›nda dönüşünde ortalama 2 bin, Cilvegözü’nde
yaklaş›k bin 500’e yak›n TIR bekliyor. Bu izdiham›n
çoğalmamas› ad›na da nakliyecilerimizin çoğu yüklü

TIR’lar›n› kendi garajlar›nda
bekletiyor. Suriye’nin uygulamas›
tenteneli araçlarda 750 dolar,
frigolarda 1020 dolar ek maliyet
getirmiştir. Bu uygulaman›n kal-
d›rmas› konusunda da geri ad›m
atmamaktad›r. Suriye bu kural-
d›ş› uygulamay› kald›rmad›ğ› sü-
rece bizim kontak kapatma ey-
lemimiz devam edecektir. Ancak
burada görüyoruz ki Ortadoğu’ya
çal›şan Hatay nakliyecileri sa-
hipsiz.”

Zaimoğlu Nakliyat ad›na ko-
nuşan Hamit Şanverdi de “ikili taş›mada bu uygulamaya
karş› değiliz. Ama transit taş›malarda Suriye, Suudi
Arabistan’dan getirmiş olduğumuz mazotun bizden
fiyat fark›n› istemektedir. Suriye’den almad›ğ›m›z maz-
otun fark›n› ödemeyeceğiz eyleme ve kontak kapatmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.  

FİYAT FARKI 250 LİTREYE İNDİ 
5 gün süren kontak kapama ve çad›rda oturma

eylemi Suriye’nin geri ad›m at›ş› ile çözüldü.Eylem,
550 litre üzerinde al›nan fiyat fark› uygulamas›n›n 250
litreye indirilmesi sonucunda bitirildi.  Uluslararas›
Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Y›lmaz,  27 May›s'ta Suriye'nin Türk sürücü-
lerden litre baş›na yaklaş›k 47 Suri'yi bulan fiyat fark›
uygulamas› nedeniyle TIR sürücüleri başta olmak
üzere nakliye sektörünün büyük s›k›nt› yaşad›ğ›n› söy-
ledi.Uygulama ile, Suriye'ye ve Suriye üzerinden diğer
Arap ülkelerine transit yük taş›yan TIR’lar›n kapasitesine
göre 550 litreye kadar mazot alabildiğini ifade eden
Y›lmaz; ''TIR sürücüleri bu akaryak›t› başka ülkeden
alm›ş olmas›na rağmen, Suriye'ye giriş ve ç›k›ş›nda
yine litre baş›na yaklaş›k 47 Suri'yi bulan bir fark ödü-
yordu. Bu da sektörümüzü s›k›nt›ya sokuyordu. Ancak,
yap›lan girişimler ve görüşmeler sonucu, 550 litre üze-
rinde al›nan fiyat fark› uygulamas› 250 litreye indirildi''
diye konuştu.

Akaryakıt fiyat farkı uygulaması 
5 GÜNLÜK EYLEM İLE YUMUŞADI 

Türkiye ile Suriye aras›nda siyaseten her ne kadar bahar rüzgarlar› esse de Türk taş›-
mac›s›n›n Suriye ile derdi bitmiyor. Suriye akaryak›t fiyat fark› ad› alt›nda Türk nakliye-
cisinden yaklaş›k 800 Dolar al›nca Türk TIR Şoförleri ve nakliyeciler 5 gün boyunca
kontak kapama eylemi yapt› Sorun Suriye’nin geri ad›m atmas›  tatl›ya bağland›. 

ÇADIRDA OTURMA EYLEMİ
NCilvegözü S›n›r Kap›s›’nda, Suriye’nin mazot fark›  uygulamas›n› protesto
eden nakliyeci ve TIR sürücüleri çad›r kurdu.TIR sürücüleri ve nakliyeciler
çad›r›n önüne de ‘NAKL‹YEC‹LER, ÖLDÜK, TAZ‹YEM‹ZE BUYU-
RUN’ yaz›s› ast›.

TIRSAN, bölgesinde güçlü ve lider
iki firma ile bayi ağ›n› güçlendirdi.
Eskişehir’de Esray Otomotiv   ve Ha-

tay’da Ekrem Uluslararas› Nakliyat ile ba-
yilik anlaşmas› yapan TIRSAN,   Hatay’da
özellikle frigo pazar›na göz dikti. ‹ki yeni
bayinin TIRSAN ailesine kat›lma töreni
Samand›ra tesislerinde düzenlenen törenle
gerçekleşti. 

Esray Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan›
Ramazan Yanar ile Ekrem Uluslararas›
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkan› Nevzat
Kondakç›, TIRSAN Yönetim Kurulu Baş-
kan› Çetin Nuhoğlu’nun da kat›ld›ğ› törende
bayilik anlaşmas›na imza att›. 

HATAY’DA 500 ADETLİK 
FRİGO SATIŞ HEDEFİ 

Hatay’›n ‹stanbul’dan sonra en çok ulus-
lararas› nakliyatç›n›n bulunduğu şehir ol-
duğuna dikkat çeken Nuhoğlu özellikle
frigo araçla yap›lan sebze meyve taş›mas›na
değindi. Türkiye’nin sebze meyve ihracat›n›n
3’te birinin Hatay’dan yap›ld›ğ›n› belirten
Nuhoğlu, 500 adetlik bir frigo araç sat›ş

hedefi koydu.  Hatay’›n Suriye ile ilişkiler,
Halap’e yak›nl›k gibi özellikleri ile önemli
bir kent olduğunu vurgulayan Çetin Nu-
hoğlu; “Hatay’da güçlü olmay› istiyoruz.
Şu an günlük 2 adet frigo araç üretimimiz
var. Y›ll›k 1000 frigonun yar›s›n› Hatay’da
satar›z diye düşünüyorum. Bu iki bayi an-
laşmam›zla TIRSAN’›n gücüne güç kat›-
yoruz. TIRSAN olarak en iyi partnerleri
seçtik.” dedi.

Nuhoğlu bayilerin belirlenmesi aşama-
s›nda göz önüne ald›klar› kriterleri de an-
lat›rken; “Bayi  oluşturmak aile oluşturmak
gibidir. Güven, inanç ve beraber yaşama
yeteneği çok önemli.  Diğer kağ›t üstündeki
kriterlerden önce bu 3 kritere bak›yoruz.”
diye konuştu.

Nuhoğlu bu aşamada Avrupa ülkelerin-
deki bayi yap›lanmas›na da değindi. TIR-
SAN’›n Almanya, Hollanda, Belçika, Po-
lonya, Avusturya ve ‹talya’da 3. s›rada ol-
duğunu ifade eden Nuhoğlu Fransa, ‹s-
panya, ‹ngiltere ve Rusya pazar›nda da
yer edinmek istediğini belirtti. Nuhoğlu;
2012’de Avrupa’da ilk 5 içinde yer alacağ›n›,

2014’de de ilk 3’te yer alacaklar›n› dile ge-
tirdi. 

TIRSAN’›n bayi ağ›na kat›lan Eskişehir
Esray Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan›
Ramazan Yanar, TIRSAN ailesine kat›l-
maktan mutluluk duyduğunu ifade ederken;
“TIRSAN’a faydal› olmak için geldik.”
diye konuştu. 

Hatay Ekrem Uluslararas› Nakliyat Yö-
netim Kurulu Başkan› Nevzat Kondakç›
Bugünden sonra Hatay’da  DAF- TIRSAN
sat›şlar›  katlanacak.” dedi.  

TIRSAN, Hatay ve Eskişehir
bayileri ile güçlendi

Ulaşt›rma Bakanl›ğ› yetki belgesi al›m›,
taş›t ilave gibi işlemlerini vekaletname ile
başkas›na yapt›ranlara yönelik genelge ya-

y›nlad›. 
Buna göre; “Vekâletnamenin içinde bulunulan

y›lda düzenlenmesi, vekâletname verilen kişi/ki-
şilerin ayn› gün içerisinde en fazla 3 firmayla
ilgili iş ve işlemleri takip edebilmesi, vekâletname
verilen kişi/kişilerin sadece evrak bürosunda
evrak teslimi/al›m› yapmalar›  başvuru işlemlerinin
temsil edilen gerçek/tüzel kişinin antetli kağ›d›
ve kaşesi ile yap›lmas›, verilen hizmeti menfi
yönde etkileyen vekâletname sahibi kişilerin
uyar›lmas›,  menfi tutumlar›n›
devam ettiren kişiler hak-
k›nda ilgili birim amiri
taraf›ndan süresi 1 y›l-
dan az olmamak üzere
kurum içerisinde iş ta-
kip yasağ› getirilmesi”
karara bağland›. 

Vekaletname ile 
iş yürütmenin 
kurallar› belirlendi 

NEVZAT KONDAKÇI ÇETİN NUHOğLU

Mersin Akaryak›tç›lar Derneği (MA-
DER) Yönetim Kurulu Başkan› Aziz
Akgül, piyasada 'kaçak akaryak›t' ol-
mad›ğ›n›, as›l sorunun 10 numara yağ
ad› alt›nda pazarlanan değişik ürünlerin
kullan›m›ndan kaynakland›ğ›n› söyledi.
Akgül, trafik kazalar›nda meydana gelen
can ve mal kay›plar›na, çoğunlukla 10
numara yağ ad› alt›nda kullan›lan değişik
ürünlerin neden olduğunu vurgulad›.

Aziz Akgül, bu yağ›n içinde bulunan
solvent maddesinin yanmay› kolaylaş-
t›rd›ğ›n›, mazotu inceltmek için kullan›lan
solvent nedeniyle de patlaman›n kaç›-

n›lmaz olduğunu anlatt›. Bu durumun
çok tehlikeli olduğunu savunan Akgül,
at›k motor yağlar›ndan oluşan bu mazot
yağ›n›n ucuz olmas› nedeniyle tercih
edildiğini ve yetkililerin bu ürünü satan
ve kullananlara yönelik uygulad›klar›
cezai yapt›r›mlar›n cayd›r›c› olmas› ge-
rektiğini söyledi.  Yağ işini yapan ve sa-
nayiye büyük katk› sunan firmalar›n
ay›klanmas› gerektiğini dile getiren Ak-
gül, ürünlerin bandrollü ve beyan edi-
lerek sat›lmas›n›n önemine vurgu  yapt›. 

Aziz Akgül,  10 numara yağ kullan›-
m›n›n Türkiye'de neden olduğu vergi

kayb›n›n 2 milyar Lira'n›n üzerinde ol-
duğunu öne sürerek, "Birçok kaza, yang›n
ve insan hayat›na kasteden üzücü, ac›
veren olaylar 10 numara yağ kullan›-
m›ndan kaynaklan›yor. Bu yağlar›n yol
kenarlar›nda sat›lmas› bir yana, birçok
manavda dahi sat›labiliyor. Devlet Ba-
kan› Zafer Çağlayan, 10 numara yağ›
farkl› amaçla kullanmak isteyenlerin,
anas›ndan doğduğuna pişman olacağ›n›
söylemiştir. Bakan Çağlayan’›n sorunun
çözümü için çaba harcayacağ›na ve k›sa
sürede bu olumsuzluklar›n ortadan kal-
kacağ›na inan›yoruz.” diyi konuştu. 

10 numara yağ ad› alt›nda sat›lan
değişik ürünler tehlike saçmaya de-
vam ediyor. Mersin Haberci Gazete-

si Haber Müdürü Meltem
Ahatoğlu,  Giresun'da ya-
şanan ölümlü kaza ile ye-

niden gündeme gelen
'10 numara yağ' sorunu-
nu Mersin Akaryak›tç›lar
Derneği Başkan› Aziz Ak-

gül ile konuştu. 

DEPOLARDA 10 NUMARA TEHLİKE

AZİZ AKGÜL

İBRAHİM GÜLER

ASLAN UZUN
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