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TÜVTURK’ÜN YENİ GENEL 
MÜDÜRÜ A. KEMAL ÖREN 

BİRLİK ÇAĞRISI 

ULAŞTIRMA POLİTİKASI GEREK 
Kooperatifleşmenin önemini savunan
Temel, esnaf ve zanaatkarlar›n hukuki
sahada güçlendirilmesi için acil tedbirler

al›nmas› gerektiğini bunun yan› s›ra taş›ma-
c›l›ğ›n bir devlet politikas› haline gelmesi
gerektiğini, bunu bir devlet politikas› yap›p
Türkiye’de bir ulaşt›rma politikas› meydana
getirip, o ulaşt›rma politikas› içindeki ens-
trümanlar› ayağa kald›rarak, devletin desteği
ve yönlendirmesiyle birlikte  ulusal bir taş›ma
politikas› oluşturmas› gerektiğine işaret etti. 

KOOPARATİFLEŞME ŞART
Kooperatifleşmenin olmamas› halinde
bireysel kamyonculuğun büyük filolar
taraf›ndan yutulacağ›n› ve 10 sene içe-

risinde bu meslek grubunun öleceğini söyleyen
Temel , kooperatifleşme şeklinde taş›ma
yapan kurumlar›n karş›l›kl› organizasyonlar
şeklinde taş›may› daha az maliyetli, seri ve
güvenli hale geleceğini, bireysel kamyoncu-
luğun ancak bu şekilde sektör içerisinde tu-
tunabileceğini ifade etti.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.85
ANKARA 3.83
‹ZM‹R 3.82
ADANA 3.84

D.BAKIR 3.94
S‹VAS 3.87
I⁄DIR 3.93
HATAY 3.84

Türkiye’de 2008 yılından beri araç muayene hizmeti veren
TÜVTURK A.Ş’nin Genel Müdürlük görevine A. Kemal Ören

getirildi. Daha önce bu görevde bulunan E. Naci Başer-
dem ise Doğuş Holding Turizm Grup Başkanı oldu.

EN UCUZ ARAÇ SATMA 
İDDİAMIZ HİÇ OLMADI

Kurumsal şirketler patron 
bireysel kamyoncular köle 

İŞLEM SÜRELERİ KISALACAK

Türkiye’nin Doğu’ya aç›lan modern yüzü
Gürbulak S›n›r Kap›s›’na ilişkin iyileştirme
sözleşmesi; Ticaret ve Gümrük Müsteşar›
Ziya Altunyald›z, UND Yönetim Kurulu

Başkan› Engin Özmen ve UND Gürbulak
Gümrük ‹şletmeleri Yat›r›m A.Ş. Genel Müdürü
Nusret Alemdaroğlu’nun kat›ld›ğ› törenle An-
kara Rixos Hotel’de imzaland›. 5’TE

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mer-
sin Limanı'ndan ÖTV'siz ve KDV'siz
akaryakıt satışının başladığının müj-
desini verirken "Limanımız ülkemizin

ticaretinde de çok önemli bir yere sahip.
Rekabet gücümüzün gelişmesi ve 2023
yılındaki 500 milyar dolar ihracat hedefi-
mizin hayata geçirilmesinde Mersin, Tür-
kiye'nin lokomotifi olacaktır" dedi. 2’DE

Bireysel kamyonculara örgütlenme çağr›s› ya-
pan S.S Tüm Motorlu Taş›y›c›lar Kooperatifleri
Merkez Birliği Başkan Vekili ‹hsan Temel, kam-
yoncular›n sorunlar›n›n ancak kooparatifleşme

süreciyle aş›labileceğini söyledi. 

U.N RO-RO’NUN AğUSTOS SEFER
PROGRAMINDA DEğİŞİKLİK 8’DE

MERCEDES-BENZ AXOR VE ATEGO 
ÜRÜN GAMINA MAKYAJ

FİRMALAR BİLGİSİZ 

∂  TCS-Turk ve BB Servis Koordinatörü Bilal
Yeşil, takograf kullanımına ilişkin az bilinenleri
anlattı. “Firmalar sahip olmaları gereken bil-
gilere sahip değil” diyen Yeşil, sürücü ve fir-
maları “Takograf kullanılmasının amacı, sü-
rücülerin çalışma kurallarına uyup uymadığını
kontrol etmektir. Bu kurallar analog ve dijital
takograf kullanan bütün sürücüler için ge-
çerlidir. Bu kuralları doğru olarak bilen ve
uygulayan firma çok enderdir. Araç filo yö-
neticileri, operasyon sorumluları ve sürücüler
bu kurallara çok iyi hakim olmalıdır”  diye
uyardı. Firmaların daha sonrasında sıkıntı
yaşamaması için bu konuyla ilgili dikkat
edilmesi gereken hususları, bilinmesi gere-
kenleri ve hukuki çerçevesini açıkladı. 

ADR’Lİ ARAÇLAR DİKKAT 

∂  Yeşil,ADR’li araçlara ilişkin ise “Tehlikeli
madde taşıyan (ADR) araçların dijital ta-
kografları ADR uyumlu ve  ADR logolu
olmalıdır. Bu husus dijital takografların
kullanma kılavuzlarında özellikle belir-
tilmektedir. Ayrıca, ADR’li araçlarda, yük-
leme, boşaltma ve takograf işlemleri ya-
pılırken dikkat edilmesi gereken kurallar
vardır. Takograf ADR uyumlu olmazsa
ve belirtilen kurallara uyulmazsa ne olur?
Araç infilak edebilir. Tehlikeli madde ta-
şıyan firmaların, takograf hizmeti aldıkları
firma ve servislere yazılı olarak müracaat
etmeleri, kendi menfaatlerine olacaktır”
uyarısında bulundu.

HABERİ SAYFA 6’DA 

TCS-Turk ve BB Servis Koordinatörü 
Bilal Yeşil, Türkiye’de dijital takografa

ilişkin bilinmesi gerekenleri 
Taş›mac›lar Gazetesi için yazd›. 
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Nano teknoloji, nano 
lojistiği sağlar mı? 6
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Sayın Ekonomi 
Bakanım’a açık mektupBabam...
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IVECO ARAÇ PAZARLAMA VE BAYi GELiŞTiRMEDEN 
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANSU GiZ:

Iveco Araç Pazarlama ve Bayi Geliş-
tirmeden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Tansu Giz, 2010 y›l›n›n

ayn› dönemine göre Ocak-May›s döne-
minde geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 112’lik bir art›ş gösteren Iveco
araç’›n hiçbir zaman  ‘En ucuz fiyata sat›ş’
stratejisi gütmediğini söyledi. Giz, ilk ya-
t›r›m maliyetinin arac›n sahip olduğu tek-
noloji ve düşük yak›t tasarrufu ile  karş›-
land›ğ›n› belirtti. Pazar› krizin patlad›ğ›
2009 y›l›ndan bu yana değerlendiren Giz,
2009’daki sat›ş adetlerinin hedeflenen
adetler olmamas›na rağmen 2008’e göre
2 misli pazar pay› art›ş›yla kapad›klar›n›
hat›rlatt›. 2010’u da iyi bir y›l olarak ka-
pad›klar›n› dile getiren Tansu Giz,  Iveco
Araç olarak zarar etmediklerini vurgulad›.
”‹stediğimiz karlar› belki elde etmiyoruz
ama zarar da etmiyoruz.” diyen Giz,
2009’da da 2010 da da zarar etmedikle-
rinin alt›n› çizdi. 

‘FİYAT KIRIP PAZAR SATIN ALMIYORUZ’
Tansu Giz, fiyat k›rarak Pazar sat›n al-

mad›klar›na vurgu yaparken; özellikle

kamu sat›şlar›n›n üzerinde durdu. Araç-
lar›n›n belediyeler ve emniyet taraf›ndan
ilgi gördüğünü belirtti.  Giz; “Belediyeler
bizden çekici çöp kamyonu olarak kul-
lanmak üzere yak›t tüketimindeki avan-
taj›m›z nedeniyle araç al›yor. Al›rken bizim
ürünümüz en ucuz ürün iddias›nda olma-
d›k. Bizim ürünlere verilen daha çok pa-
rayla, araçlar›n sahip olduğu teknoloji ve
ortaya koyduğu düşük yak›t tüketimi be-
lediyelere daha çok avantaj sağl›yor”  dedi. 

Türkiye’nin Iveco için çok önemli bir
Pazar olduğunun alt›n› çizen Tansu Giz
şöyle konuştu: “Iveco kesinlikle bu pazara
inan›yor. Pazarla ilgili ‹talyanlar›n tek bir
sorunu varsa o da Türkiye pazar›n›n kali-
teden çok fiyata odakl› olmas›. Avrupal›
fiyattan önce kaliteye önem veriyor.
Ama Türkiye pazar› kaliteden önce fi-
yata önem veriliyor. Türkiye pazar›

Iveco  için çok önemli, çok büyük bir
Pazar. Belki bir Hindistan, Çin pazar›
kadar iyi değiliz ama sonuçta Avrupa’n›n
yan› baş›nda bir pazar›z. Bu da Türkiye’yi
diğer Uzakdoğu ülkelerine göre daha cazip
hale getiriyor.”

2011’in ilk 5 ay›nda kamyon pazar›nda bin 644 adetlik sat›ş ile
yüzde 5 pazar pay› elde eden Iveco Araç Pazarlama ve Bayi

Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Tansu Giz, en ucuz
ürünü satmak gibi bir stratejilerinin olmad›ğ›n› söyledi. 

10 Temmuz 2011 tarihinden itibaren
tescil edilen ağ›r ve uzun ticari araç-

larda reflektif şerit uygulamas› zorun-
lu hale geldi. Yönetmeliğe göre, ref-
lektif şerit uy-

gulamas› zorun-
luluğu ağ›rl›ğ›

7.5 ton ve üzeri
bir ağ›r vas›ta
veya 3.5 ton

üzeri römorkla-
r› kaps›yor.  

8. SAYFADA

Ağır ve uzun ticari 
araçlarda reflektif şerit
uygulaması zorunlu

Gürbulak Sınır Kapısı’na  
3 milyon liralık yatırım  
Gürbulak S›n›r Kap›s›’na ilişkin iyileş-
tirme sözleşmesi; üst düzey üyelerin 

kat›l›m›yla Ankara'da imzaland›.

Mersin Limanı'ndan
ÖTV'siz ve KDV'siz 
akaryakıt satışı başladı

A. KEMAL ÖREN 

AHMET ALPASLAN 

Artvin Şoförler ve
Otomobilciler Odas›
Başkan› Ahmet Alpas-

lan ticari araç sürücülerini
SRC ve Psikoteknik belge-

lerini almalar› konusunda
uyard›. Alpaslan denetimle-
rin başlad›ğ›n›, belgesi ol-
mayan sürücülerin cezalan-
d›r›lacağ›n› söyledi. 

Artvin Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Alpaslan’dan uyarı

Iveco Araç
Pazarlama 

ve Bayi
Geliştirmeden

Sorumlu Genel
Müdür

Yardımcısı
Tansu Giz

3’TE

İHSAN TEMEL 
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Bu kaçak mallar SARP SINIR 
KAPISI’NDAN nasıl geçiyor?

Kap›kule’de baz› firmalara ait TIR araçlar›na sahte
belge düzenlendiği ihbar›n› alan Edirne Emniyet

Müdürlüğü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yap›-
lan çal›şma sonucunda gümrük sahas›ndaki dozvola
evraklar›n› düzenleyen 4 kişi, daha önce ayn› işte ça-

l›şt›ktan sonra ayr›lan ve olayla ilgisi bulunan 5 kişi
ile bir firma yetkisi gözalt›na al›nd›.  Emniyet Mü-
dürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan zanl›lar ve dü-

zenledikleri sahte evrak ile birlikte adliyeye sevk
edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakç›l›k ve Or-

ganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
taraf›ndan Kap›kule Gümrük Kap›s›’nda ‘sahte doz-

vola’ belgesi (Ülkeler aras› TIR geçiş belgesi) düzen-
ledikleri gerekçesiyle gözalt›na al›narak adliyeye

sevk edilen şüphelilerden Ercan G, Serhan Y, Evrim
G, Mehmet D, Özkan G, Tufan G, Ali E ve Tahir

K ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan ‘evrakta sahte-
cilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Edirne’de sahte Dozvola 
düzenleyenlere GÖZALTI

Trabzon lojistiğin merkezi olmal›
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∂ Cilvegözü Gümrük kapısında suç ve suçlularla mücadelede kullanılan,
güçlü koku alma yeteneğine sahip olan ve ”süper burun” olarak
nitelendirilen Golden Retriever cinsi Dedektör Köpeği “Şans” eğitimlerde
ve aramalarda gösterdiği yüksek performans ile ekip arkadaşlarının
takdirini kazandı. Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde eğitime alındıktan
sonra Cilvegözü Gümrüğünde görevlendirilen Narkotik Köpeği “Şans”
Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne tayin edildi.  Öte yandan

Cilvegözü Gümrüğüne de Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde
görevli Narkotik Dedektör Köpeği Akira’nın ataması yapıldı. Cilvegözü
Gümrüğünde gösterdiği yüksek başarı ile büyük operasyonlarda görev
alan Çay-Tütün Dedektör Köpeği “Alf” görevine devam ederken Ankara’nın
Gölbaşı ilçesinde Köpek Eğitim Merkezinde eğitimini tamamlayıp yeni
mezun olan Çay-Tütün Dedektör Köpeği “Ego” da kaçakçılıkla mücadelede
kullanılmak üzere Cilvegözü Gümrüğü’ne atandı.

GÜMRÜKTE
DEDEKTÖR KÖPEK

ATAMALARI YAPILDI 

EKONOMİ 
BAKANI ZAFER
ÇAĞLAYAN’DAN

MÜJDE;
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Babam...

Uluğ
AKTUNÇ

28 Haziran 2011 akşam›yd› annem telaşla ara-
d›ğ›nda...

Gel diyordu, çabuk gel!
Galiba nefes alm›yor baban!
Doktoru da çağ›rm›ş ayn› anda, ben varana kadar

doktor işini bitirmiş, raporunu yazm›ş ve de gitmiş
bile...

Babac›ğ›m teslim olmuş namussuz kansere, ver-
miş son nefesini...

Sebebi hayat›m babam yok art›k...
Kas›ld›m kald›m, ama bitmez bir güçle neler yap-

mak gerekse onlar› yapt›m s›rayla... Belediye, morg,
mezarl›k, gasilhane, cami...

Babam› kaybettim, onlarca kitap yazm›ş, ödüller
alm›ş, Türk edebiyat›na nice değerler katm›ş babam›
kaybettim...

Elim ancak klavyeye gitti, aradan 15 gün geçti...
Babam yok art›k...
Yok...
39 y›l birlikte yaşad›ğ›m babam bambaşka bir

boyutta şimdi, Naz›m Hikmet’le, Kemal Tahir’le,
Bilge Karasu’yla, Oğuz Atay’la, Metin Alt›ok’la,
Cemal Süreya ile buluşur inşallah...

Bir Kad›köy oğlu, her şeyi bilen adam, şair,
romanc›, hikayeci, ressam, reklam duayeni babalar›n
babas› Hulki Aktunç!

Yolun aç›k, mekan›n cennet olsun gittiğin uzun
yolculukta...

Zaman› gelince buluşuruz...

Çağlayan, Mersin Limanı'ndan ÖTV'siz ve KDV'siz akaryakıt satışının başladığı-
nın müjdesini verirken "Limanımız ülkemizin ticaretinde de çok önemli bir yere

sahip. Rekabet gücümüzün gelişmesi ve 2023 yılındaki 500 milyar dolar ihracat
hedefimizin hayata geçirilmesinde Mersin, Türkiye'nin lokomotifi olacaktır" dedi.

MERSİN LİMANI'NDAN ÖTV'SİZ VE 
KDV'SİZ AKARYAKIT SATIŞI BAŞLADI

ÖTV'siz ve KDV'siz akaryak›t sat›ş›
yap›lacak olan istasyonun aç›l›ş›
MIP ‹dari binas›nda düzenlendi.
Aç›l›şta konuşan Çağlayan, Mersin

Liman›'ndan ÖTV'siz ve KDV'siz akaryak›t
temin edilmesi imkân› getirilmesiyle Mersin
Liman›'nda ihraç mal› taş›yan araçlara vergi
istisnas› yap›lacak. Mersin'de hali haz›rda
3.5 liradan sat›lan motorinde, 1.8 liral›k ver-
gisel düşüş olacak ve motorin 3.5 lira yerine
1.7 liradan sat›lacak.  Bu limandan motorin
alacak olan ihracatç›lar›m›z 1.7 lira ödeye-
cekler. Hamzabeyli, Kap›kule, ‹psala Pendik
ve Ambarl› ile Çeşme'de de uzun motorin
verilebilecek." 

MERSİN TİCARET VE AKTARMA
MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Mersin Uluslararas› Liman›'n›n ihracat
aç›s›ndan taş›d›ğ› potansiyele dikkat çeken

Çağlayan, Ro-Ro taş›ma kapasitesine geti-
rilecek ilavelerle birlikte, Mersin'in büyük
bir rekabetçi durumuna geleceğini belirterek,
"Bu gelişmeler sonucunda Mersin Liman›'n›n
ve Mersin'in önemli kazan›mlar sağlayacağ›n›
biliyoruz. Mersin-Trieste Ro-Ro Hatt›, ulus-
lararas› taş›mac›l›k aç›s›ndan çok büyük
önem arz ediyor. Çünkü bu hatla Avrupa'dan
3. dünya ülkelerine sevkiyatlar yap›l›yor.
Öte yandan şuana kadar Mersin-Trieste
hatt›nda 19 bin 300 TIR, 24 bin 462 da araç
taş›mas› gerçekleşmiş. Taş›malar›n tama-
m›nda 53 milyon kilometre yol kat edilmiş.
Burada tasarruf edilen akaryak›t 55 milyon
100 TL civar›nda. Bu nedenle Mersin-Trieste
Ro-Ro Hatt›'n›n daha s›k kullan›lmas› bek-
leniyor. Bu şekilde bir çözüm izlenirse,
yollar›n y›pranmamas› ve akaryak›t gibi ta-
sarruflar sağlayacakt›r. Bunlar›n yan›nda re-
kabet güçleri de artacakt›r. Mersin ticaret
ve aktarma merkezi olma yolunda h›zla iler-

leyecek. Mersin-‹skenderiye Ro-Ro Hatt›'n›n
faaliyete geçmesi ile bölge daha da hare-
ketlenecek. ‹hracatç›lar›m›z›n giderleri ko-
nusunda azalma, ihracat kapasitesinde art-
t›rma sağlayacak. Bu çal›şmalar›n her biri
yeni istihdam anlam›na geliyor. Mersinin
işsizlik sorununun çözümünde önemli bir
at›l›m olarak görüyoruz" şeklinde aç›klama
yapt›.

Engin Özmen, varolan bir eşitsizliğe şu
sözlerle dikkat çekti: “Ülkemizin ‹ç, Güney
ve Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinden
Avrupa’ya yap›lan taş›malarda haks›z bir
durum ile karş› karş›ya kal›nmaktad›r. Mevcut
yükleme noktas›ndan vergili akaryak›t al›-
narak bat› s›n›r kap›lar›na ulaş›lmakta, bu
durum ise an›lan bölgelerden yap›lan taş›-
malar›n maliyetlerini art›rmaktad›rys›n›r ka-
p›lar›nda verilmekte olan ÖTV’siz, 

RO-RO TAŞIMALARININ SAYISI 
103 BİN 224’ E ULAŞTI

Türkiye'nin 2010 yılında Ro-Ro taşımalarının sayısının 103 bin 224 olarak
gerçekleştirildiğini kaydeden Çağlayan, "Bu taşımaların 13 bin 53'ü Mersin

Limanı'ndan gerçekleşmiştir. Söz konusu uygulama ile birlikte Mersin Lima-
nı'ndan yapılan taşımaların 2 yıl içinde 25 bine ulaşması beklenmektedir"

dedi. Çağlayan ve Kılıç, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindeki
heyetle birlikte, Mersin Uluslararası Liman sahası içerisinde bulunan ucuz

akaryakıt satışı işlemini gerçekleştirecek olan istasyonun açılışını yaptı. Her 2
bakan, burada bir TIR'ın deposuna ucuz akaryakıt doldurdu.

Trabzon Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, “Trabzon; daha
önce de olduğu gibi lojistiğin merkezi olmalı” dedi. TÜMSİAD
Genel Başkanı Hasan Sert’inde katıldığı toplantıda konuşan

Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu bölgenin
kalkınıp büyümesinde küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımlarının
öneminin büyük olduğunu belirterek, ellerindeki imkânlar ölçüsünde
girişimcilere destek vermeye çabaladıklarını dile getirdi. Tüm
Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Körfez Restaurant'ta
düzenlenen toplantıda Trabzon'un kalkınması için önemli planlarının

olduğunu söyleyen Gümrükçüoğlu "En büyük hedeflerimizden biri
tabii ve doğal güzellikleri olan kentimizin bir turizm merkezinin ol-
masının sağlamaktır. Bir diğer en önemli hedefimizde tarihinde
olduğu gibi Trabzon'un lojistik merkez olmasını sağlamaktır.
Yüzyılın hayali demiryolu projesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar
ve girişimler sürüyor. Gümrük giriş kapısı, limanı, hava limanı ve
gelişmiş karayolu ağı ile birlikte demiryolunu de gerçekleştirebilecek
olursak lojistik merkez olma yönünde en büyük adımları atmış
olacağız. diye konuştu. Hayati AKBAŞ  TRABZON

Hayati Akbaş HOPA
Rize emniyet müdürlüğü ile il jandarma alay
komutanl›ğ› ekipleri hemen, hemen her gün
yapt›klar› yol kontrolleri s›ras›nda çok say›da
sigara, mazot ve kaçak et ele geçirirken Sarp

s›n›r gümrük kap›s›ndan bu mallar›n nas›l geçtiği
düşündürüyor. Sarp s›n›r kap›s›ndan hemen her
gün çeşitli kaçak eşyalar ele geçirilirken gümrük
kap›s›n›n tam işlevliğini yapmad›ğ› iddia ediliyor.

‹l jandarma ekipleri Çayeli Kemer köyünde
yapt›klar› yol uygulamas› s›ras›nda Ö.P
yönetiminde ki kargo firmas›na ait
bir kamyonda 2 bin 305 paket
sigara ele geçirirken, Ardeşen
ilçesi Iş›kl› köyünde bir duyum
üzerine icra edilen yol kont-
rollerinde M.K nin kullan-
d›ğ› bir yolcu otobüsünde
şoföre ait Gürcistan menşeli
4 bidon da 120 litre mazot,
S.A yönetiminde ki otobüste
ise 90 litre mazot, M.Y yöneti-

minde ki bir otobüste ise 80 litre mazot ele
geçirildi.Rize emniyeti 11.500 paket kaçak sigara
ve 1207 litre beyans›z motorin ele geçirdi.  Olayla
ilgili yakalanan 8 kişi haklar›nda gerekli yasal işlem
yap›ld›ktan sonra adliyeye sevk edildi.

RİZE’DE 3772 KARTON 
KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Derepazar› Bürücek köyü sahil yolu üzerinde
uygulama yapan jandarma ekipleri Rize

den ‹stanbul’a seyir halinde olan
C.K yönetiminde ki kuru çay

yüklü kayman arac›n› durdu-
rarak arama yapt›. Kuru çay
çuvallar› aras›nda gizlenmiş
vaziyette 18 adet büyük çu-
val içinde 3722 karton
37.720 paket kaçak sigara

ele geçirdi. Olayla ilgili olarak
C.K gözalt›na al›nd›. Cumhu-

riyet savc›l›ğ› talimat› doğrultu-
sunda sigaralara el konuldu. Olayla

ilgili soruşturma sürüyor.

Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda sahte ulus-
lar aras› taş›ma belgesi düzenledikleri
gerekçesiyle gözalt›na al›nan 10 zanl›

Edirne Adliyesi’ne sevk edildi
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EKOL, 
TÜM SEKTÖRLERDE 

MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜ 
GENİŞLETİYOR

∂ Ekol,yeni firmalarla müşteri portföyünü genişletiyor.En
çok tercih edilen spor firmalarından olan Intersport, Türkiye’de
gerçekleştireceği depolama ve dağıtım operasyonları için
tercihini Ekol’den yana kullandı. Almanya’nın kimya sektörü
firmalarından Alman Evonik, uluslararası taşıma operas-
yonlarını gerçekleştirmek üzere Ekol’ü seçti. İnşaat sektörünün
hammadde sağlayıcısı, kimya sektörünün öncü kurumlarından
BASF’ın 2010 dan beri,Belçika-Türkiye arası karayolu taşı-

macılık operasyonlarını üstlenen Ekol, yeni anlaşmayla artık
Almanya taşımalarını da üstlenecek.Morhipo, Monoprix,
Tchibo, Intersport ve Evonik gibi önemli markaları müşteri
portföylerine eklemekten çok mutlu olduklarını ifade eden
Ekol Lojistik Genel Müdürü Umur Özkal; “Müşteri portföyü-
müzü genişletiyor olmamız ve şirketlerin bizi çözüm ortağı
olarak tercih etmesi gurur verici. Müşteri memnuniyeti için
çalışma azmimiz artarak devam edecektir” dedi.
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∂ Geçtiğimiz y›l lansman›n› yapt›ğ›
Yeni 1838T Çekici, 8x4 Mikser, 6x4
Damper ve 8x4 Damper ile ürün ga-
m›n› güçlendiren Ford Otosan Car-
go,pazar›n dinamik yap›s› ve artan
müşteri taleplerine göre tasarlad›klar›
yeni ürünlerle bütün ana segment-
lerde müşterilerin bir numaral› tercihi
olmay› hedefliyor. Müşterilerini her
zaman için iş ortaklar› olarak gören
firma yeni üretilen araçlar›yla da
müşteri isteklerine maksimum oranda
önem veriyor.

MÜŞTERİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ
KARŞILAMAYA DEVAM EDECECİĞİZ

Ford Otosan Cargo ‹ş Birimi Genel
Müdür Yard›mc›s› Ahmet K›nay,
Cargo serisini yenileme ihtiyaçlar›n›
“Türkiye, çok güçlü ve müşteri bek-
lentileri devaml› gelişen dinamik bir
ağ›r ticari araç sektörüne sahip. Bu
beklentileri karş›layabilmek ve müş-
teri memnuniyetini art›rmak ad›na
Ford olarak bir yandan mevcut araç-
lar›m›z›n kalitesini artt›r›rken, bir
yandan yeni ç›kard›ğ›m›z araçlar ile
ürün gam›m›z› zenginleştirecek şe-
kilde k›sa, orta ve uzun vadeli plan-
lar›m›z› yap›yoruz.” diye aç›klad›.

K›nay 2011 Cargo inşaat serisi için
“2010 y›l›nda yapt›ğ›m›z ve büyük
ilgi uyand›ran yeni inşaat serisi lans-
manlar›na bu y›l da devam edeceğiz.
‹lk olarak pazardan yoğun talep
gören x2 Cerli versiyonlar›n› lanse
edeceğiz. 6x2 ve 8x2 Cerli aksl› Dam-

perler, inşaat serisi platformu üze-
rinde üretilecek ve müşterilerimizin
beğenisine sunulacak. Y›l›n 2. yar›-
s›nda ise çok talep gören Mekanik
süspansiyonlu 6x4 ve 8x4 Mikserle-
rimizi lanse ederek müşterilerimizin
beklentilerini karş›lamaya devam
edeceğiz.” aç›klamas›n› yapt›.

REKABETÇİ FİYATLAR
Son lansmanlar›nda ki “Rekabetçi
Fiyatlar”a ilişkin “Ürünlerimizin fiyat
kalite oranlar›n›n bütün segmentlerde
rekabetçi olduğunu düşünüyoruz. Ar-
tan pazar paylar›m›z da bu düşünce-
lerimizi destekliyor. Müşteri kitlesi
art›k çok daha bilinçli, sadece al›ş fi-
yat›na değil, işletim maliyetine de
bak›yor. Düşük yak›t tüketimi ve
geniş bak›m aral›klar› işletim mali-
yetini düşüren ana faktörler” aç›kla-
mas›n› yapan K›nay, Ford Cargo ola-
rak işletim maliyetinde de çok reka-
betçi olduklar›n› ekledi.

MERCEDES-BENZ AXOR VE ATEGO 
ÜRÜN GAMINA MAKYAJ

M ercedes-Benz Türk’ün
Aksaray Kamyon Fabri-
kas›’nda üretimini ger-
çekleştirdiği Atego ve

Axor kamyonlar›n yüzü yenilendi. Ye-
nilenen  Axor ve Atego kamyonlar, ön
›zgara tasar›m›ndaki değişiklik ile amiral
gemisi Actros’u and›r›yor. 

Araçlar›n iç tasar›m›nda ise gösterge
paneline eklenen ilave fonksiyonlar
ve kullan›lan yeni panel malzemesi
ile yepyeni bir ön göğüs sunuluyor.
Bu gösterge paneli, radyoyu ve araç
menüsünü kontrol etme özellikleri ile
Mercedes-Benz binek otomobillerini
and›ran yeni çok fonksiyonlu direksiyon
ile de uyum sağl›yor. Yol araçlar›nda
ilave olarak sunulan Bluetooth özellikli
radyo ile sürücü direksiyon üzerindeki

tuşlar arac›l›ğ›yla cep telefonunu yö-
netme imkan›na kavuşuyor. Yine yol
araçlar›nda standart donan›ma eklenen
yeni anahtar tasar›m›yla birlikte su-
nulan uzaktan kumandal› merkezi kilit
ile sürücüsüne ilave kolayl›k sağl›yor.

Axor inşaat kamyonlar›nda sunulan
ön alt koruma sac›, engebeli yollarda
radyatörün ve motorun hasarlanma
riskini azalt›rken ayn› zamanda mo-
tordan ç›kan s›cak havan›n şantiye

alan›nda kald›racağ› toz miktar›n› azal-
tarak, Axor’lar›n sağlaml›ğ›n› ve kon-
forunu artt›r›yor.

Bugüne kadar yaln›zca uzun yol
araçlar›nda opsiyonel donan›m olarak
sunulan buzdolab› uygulamas›, tüm
Atego ve Axor modellerine genişleti-
lerek müşterilere yeni seçenekler ya-
rat›yor.

Bugün hafif kamyon,ağ›r s›n›f nakliye
araçlar›, çekiciler ve inşaat araçlar›

s›n›f›nda yeralan ve Aksaray’da üretilen
Mercedes-Benz Atego ve Axor kam-
yon modelleri şöyle; Hafif kamyonlar;
ATEGO 1216, ATEGO 1518, ATEGO
2124. Nakliye araçlar›; AXOR 2524,
AXOR 2529, AXOR 2640, AXOR
3229, AXOR 3240. Çekiciler; AXOR
1836 LS ve AXOR 1840 LS. ‹nşaat
araçlar›; AXOR 1824, AXOR 1829,
AXOR 2529, AXOR 3029, AXOR
3340, AXOR 3236, AXOR 4140. 

Türkiye kamyon pazar›na ilk kez 2001 y›l›nda sunulan Aksaray üretimi
Atego ve Axor kamyonlar, 2011 y›l›nda kabin içinde ve d›ş›nda yap›lan

değişikliklerle yenilendi. Bu çal›şmalar sonras›nda arac›n d›ş görünümü-
nün iyileştirilmesinin yan›s›ra işlevselliği ve sürüş rahatl›ğ› art›r›ld›.

Ford Otosan Cargo ‹ş Birimi Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet K›-
nay, Ford Cargo sersinin yeni modellerle büyüyeceğini, Ford’un
seneyi Pazar pay› hedeflerini tutturarak kapatacağ›n› söyledi.

MEKANİK SÜSPANSİYONLU 6X4 VE
8X4 MİKSERLER PİYASAYA SUNULACAK 

AHMET KINAY

1 y›l süren Ar-Ge çal›şmalar›,
yaklaş›k 2,5 milyon Euro’luk ya-
t›r›m 65 bin saat emek harcanarak

pazara sunulan TIRSAN Frigo seg-
mentinde elde ettiği başar› ile göz
doldurdu. TA‹D üyeleri aras›nda,
2011 y›l›n›n ilk 6 ayl›k dönemi geçen
y›l›n ayn› dönemi ile karş›laşt›r›ld›ğ›nda
TIRSAN frigo pazar pay›n› yüzde
18’den yüzde 24’e yükselti. TIRSAN
ilk 6 ayda 154 adetlik bir sat›ş başar›-
s›na imza att›. 

TIRSAN Frigo, özel panel üretim
teknolojisi–›s›tmal› pres, dayan›kl›
panel  yap›s›,  ve izolasyon perfor-
mans› ile kullan›c›lar›na güvenli yol-
cuğu taahhüt ederken; TIRSAN Fri-
go’nun özel panelleri, yüksek bas›nçl›
ve ›s›tmal› pres ile rijit poliüretan ve
GRP levhalar› yap›şt›rarak elde edilen
yüksek dayan›kl›l›kta sandviç panel-
lerden oluşuyor.

TIRSAN Frigo’nun GRP levha ka-
l›nl›klar› (3mm), yükün türü ve yük-
leme şekline göre gerçekleşebilecek
deformasyonlar›n önüne geçmek için
üzere AR-Ge taraf›ndan belirlenmiş
ve maksimum mukavemet sağland›.

MAKSİMUM DAYANIKLILIK
Taban teknolojisinde geliştirilen ye-

niliklerle, yükleme s›ras›nda yaşana-
bilecek taban sorunlar› TIRSAN Fri-
go’da yok edilmiştir. 

TIRSAN Frigo’lar, her yol şart›na
uygun güçlü şasi yap›s› ile yurtiçinde
olduğu kadar Avrupa ve Ortadoğu’da
da farkl› yol şartlar›nda güvenle kul-
lan›lmak üzere tasarland›. 

Şasinin, taban›n ve yan panellerin
birbirini tamamlayan ve destekleyen
özel teknoloji ile monte edilmesi uzun
ömürlü kullan›m› ve her yol şart›nda
maksimum dayan›kl›l›ğ› garanti ediyor. 

TIRSAN Frigo sat›şlar›nda 
ilk 6 ayda yüzde 300 art›ş
TIRSAN, frigo segmentinde 2011 y›l›n›n ilk 6 ay›nda sat›ş-
lar›n› geçen y›l›n ayn› dönemi ile karş›laşt›r›ld›ğ›nda yüzde

300 art›rarak 154 adetlik frigo araç sat›ş›n imza att›. 
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∂ Akdeniz bölgesinde faaliyetlerini yürütmekte olan
Söylemezoğlu Meşrubat, treyler alımlarında Seçkinler
Damper‘i tercih etti, filosuna 5 adet tenteli Sal Semi
Treyler kattı. Teslimat törenine Seçkinler Damper Dorse
Karasör Makine Mer. San Ve Tic Ltd Şti. Fabrika Müdürü
Hakan Namaz ve Söylemezoğlu Meşrubat Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Söylemez katıldı. Teslimat töreninde
konuşan Söylemezoğlu Meşrubat Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Söylemez, “ Alanya ve Manavgat bölgesinde
mevcut depolarımız var. Akdeniz bölgesinde çalışacağı-
mızdan dolayı araç yatırımlarımızı yaparken bölgemizin
en iyisi olduğuna inandığımız Seçkinler Damper ‘i tercih
ettik. Bize fabrikayı gezdirdiler. Üretim bantlarında araçları
yakından inceleme fırsatımız oldu. Bu da bizi tatmin etti”
diyerek ilerideki alımlarında da Seçkinler Damper ‘i tercih
edeceklerinin sinyalini verdi.

TESLİMAT
TASIMACILAR SÖNMEZOĞLU

MEŞRUBAT, FİLOSUNU
SEÇKİNLER DORSE İLE

GENİŞLETİYOR

Nano teknoloji, nano 
lojistiği sağlar m›?

Oruç
KAYA

M
addenin atomlar›n›n ve moleküllerinin gü-
cünün daha iyi anlaş›lmas› ve kullan›lmas›
sonucu ortaya ç›kan nano teknoloji, gü-
nümüzü ve geleceği şekillendiriyor.

Birçok ülke, nano teknoloji yat›r›mlar›na önemli
oranda destek veriyor.

Nano teknoloji; g›da, t›p, t›p elektroniği, tüketici
elektroniği, tar›m, otomotiv, haz›r giyim, kozmetik,
kişisel bak›m, boya ve kaplama, g›da paketi,  inşaat
malzemeleri, pil ve akü gibi ürünlerde daha s›k gö-
rülmeye başlad›.

Nano teknoloji sayesinde boyutlar› itibariyle daha
küçük ürünler ile birlikte üretim sürecinde kullan›lan
malzemelerin atom ve moleküler düzeyde ele
al›n›p işlenmesi ile daha iyi, daha hafif, daha
sağlam ve daha dayan›kl› ürünler yap›labilmektedir
(karbon fiber, çelikten 100 kat daha güçlü ve
1/6’s› kadar hafif)

Nano teknoloji, lojistik süreçlerin performans›n›
ve lojistiğe olan ihtiyac› ve talebi etkiler mi?

Neler olabilir? 
Raf ömrünün uzamas›, daha sağlam ve daha

dayan›kl› ürünlerin üretilmesi; envanter yönetimi
ve gerekli alt yap›y› etkileyebilir (daha az stok
miktar›, daha az yer kaplama)

Aerodinamik ve sürtünme ile ilgili gelişmeler;
hava nakliyesini daha yayg›n hale getirebilir, taş›ma
araçlar›n›n daha h›zlanmas›n› ve daha az yak›t tü-
ketmesini sağlayabilir.

Daha hafif malzemeler, taş›ma araçlar›nda daha
fazla yük kapasitesi sağlayabilir.

Bilgisayar işlemcilerinin daha küçük, daha kap-
asiteli ve daha h›zl› olmas›, bilginin daha çabuk ve
daha h›zl› kullan›lmas›n› sağlayabilir. Ayr›ca; mobil
iletişim imkân› gelişebilir.

Paketlerin üzerine veya direkt ürünün içine yer-
leştirilen nano sensor veya RFID’ler ile bu ürünlerin
tam zamanl› takibi ve izlenebilirliği sağlanabilir. Böy-
lece; ürünlerin özelliğinin korunmas›n›,   daha iyi
bilgi ak›ş› ve evanterin iyi yönetilmesi sağlanabilir.

Araçlarada ki nano sansörler sayesinde araçlar›n
ar›za durumlar›, tam zamanl› olarak iletilebilir. Böy-
lece tamir süreleri ve maliyetleri düşürülebilir.

Depo ekipmanlar›n›n ve kamyonlar›n daha sağlam
ve dayan›kl› olmas› sayesinde bak›m sürelerini ve
maliyetleri düşürülebilir.

Daha ufak öçlülerdeki ürünler ile daha az envanter
tutma ve daha az yer kaplama sağlanabilir.

Akülerin gelişmesi ile depo elleçleme ve yerleştirme
ekipmanlar›n, daha uzun süreli çal›şmas› sağlanabilir.
Böylece; akü şarj› için beklemeler ve iş durmalar›,
azalt›labilir.

Paslanma özelliğinin iyileştirilmesi ile depolarda
veya nakliye operasyonlarda kullan›lan metal ak-
samlar›n, korozyondan ve deformasyondan etki-
lenmesi azalt›labilir.

Depolarda insan gücü yerine robotik gücün kul-
lan›lmas› yayg›nlaşabilir.

Nano yap›daki daha sağlam paketleme malze-
meleri, ürünlerin daha iyi korunmas›n› sağlayabi-
lir.

Nano komposit plastikten yap›lan daha hafif ta-
ş›ma kaplar›, araçlar›n daha fazla yük taş›mas›na
imkan verebilir. Böylece yak›t tasarrufu ve çevrenin
korunmas› sağlanabilir.

... (???)
Nano teknoloji, lojistik süreçlerin performans›n›

geliştirebileceği gibi lojistiğe olan ihtiyac› ve talebi
de azaltabilir.

Oya KAYA ‹STANBUL

TIRSAN Yönetim Kurulu Başkan› Çetin Nuhoğlu
taraf›nda TIRSAN Treyler A.Ş. Samand›ra tesisle-
rinde gerçekleştirilen törene GAT Lojistik Yat›r›m
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden

Hilal Trans Genel Müdürü Şerafettin Aras, Oto Nalçac›lar
Uluslararas› Nakliyat Yönetim Kurulu Başkan› Fahri Nalçac›
ve Plastnak Nakliyat Genel Müdürü Fevzi Çakmak kat›ld›.
Merkezi Tuzla Orhanl›’da bulunan GAT lojistiğin filosunda
250 adet TIRSAN Treyler yer al›rken yeni al›mla filo say›s›
505 adet’e ulaşacak. Eylül 2011 ve Ocak 2012 tarihleri
aras›nda teslim edilecek olan 255 adet Mega Hafif Perdeli
Treyler GAT Lojistik taraf›ndan ağ›rl›kl› olarak yurtiçi olmak
üzere Yurt d›ş› taş›mac›l›kta da kullan›lacak.

6 ORTAKLI BÜYÜK BİR AİLE
Piyasa koşullar›nda güçlerini birleştiren firmalar›n rekabette

daha avantal› olduğunu söyleyen TIRSAN Yönetim Kurulu
Başkan› Çetin Nuhoğlu GAT Lojistiğin bunu başard›ğ›n›
belirtti. Nuhoğlu “GAT’›n oluşumundaki amaç, Maliyelerini
yönelterek sinerji katmak ve daha büyük projelerde rekabetçi
olmak. GAT’›n 6 ortağ› var. Burada göz ard› edilmemesi ge-
reken 6 ortağ›n her birinin kendilerine ait ayr› şirketlerinin
olmas›d›r. 6 tane firman›n kendi sahip olduklar› araçlar›,
hatlar›, organizasyonlar›, yükleri ve işleri var.  Bu 6 firma
kendiişlerinin yan›nda böyle bir birliktelik sağl›yorlar. Temel
rekabetçilik analizi bunun üzerine oturmuştur. Müşterinin
karş›s›na daha güçlü ç›k›yorlar. Hangi ülkelerde güçlülerse
birbirleriyle yapt›klar› ilişkilerde müşteriye tam hizmet su-
nuyorlar. Bugün 255 treylerin al›nm›ş olmas› çok önemlidir.
Bu Türkiye’nin d›ş ticaret dengesine olumlu yönde katk› ya-
pacak en önemli olayd›r. Birçok şirketin birlikte çal›şabilmesi
kolay değil. Bunu mevzuatta çok desteklemiyor” diyerek
mevzuatlar›n bu alanda düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. 

LOJİSTİK FİRMALARINA ÖRNEK BİR KURULUŞ 
GAT Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi ve Hilal Trans Genel

Müdürü Şerafettin Aras da Güçbirliği ve bilgi birikimiyle
GAT Lojistiğin belli bir noktaya getirerek yat›r›m yapt›klar›n›
belirtti. Aras “Bize hepiniz nakliyecilik yap›yorsunuz neden
böyle bir oluşum içerisine girdiniz diyebiliyorlar. Şunu bir
örnek ile aç›klayay›m. KOSGEB başkan› Mustafa Bey’i din-
lerken biz dedi art›k insanlar›n Türkiye’deki güçlerini kobilerini
birleştirerek güç birliği anlam›nda büyük destekler veriyoruz
dedi. Bizde 2002 y›l›nda bunu düşünerek yola ç›kt›k. Bu dü-
şüncemizde bugün Orhanl›da tesisimizi, antrepomuzu güm-
rüklü gümrüksüz depolar›m›z› arazi yat›r›mlar›m›z› yaparak
orada bütün GAT ortaklar›n›n beraber olabileceği idari
binay› da gerçekleştirdik. Eylül ay›nda oraya taş›nmay› he-
defliyoruz. Gelirinizden fazla gideriniz olursa batars›n›z.
Bizde giderlerimizi minimize etmek için böyle bir oluşum
içine girdik” dedi.

TIRSAN 2011 y›l›n›n ilk yar›s›nda GAT Lojistik ile 255 adet 
TIRSAN Mega Hafif Perdeli Treyler al›m› anlaşmas›n› imzalad›

GAT LOJİSTİK FİLOSUNU 
TIRSAN İLE BÜYÜTÜYOR

∂ Tercihini TIRSAN’dan yana kullanan ‹zmirli
Tekstil Firmas›na 10 adet CF85.410 çekici ve 10
adet TIRSAN Frigo yap›lan törenle teslim edildi.
Törene TIRSAN Treyler A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan› Çetin Nuhoğlu ve ‹zmirli Tekstil Yönetim
Kurulu Başkan› Mustafa Desticioğlunun da kat›ld›ğ›
törende  Desticioğlu yapt›ğ› aç›klamada TIRSAN
ürünlerini rakiplerinden ay›ran en büyük özelliğin
sağlaml›klar› olduğunu vurgulad›. Bu sağlaml›k
sayesinde araçlar›n ilk kullan›c›s›na uzun kullan›m
ömrü ve düşük işletme maliyetleri sağlad›ğ›n›,
ikinci elde de yüksek değeri ile satarken de
memnun ettiğini belirtti. Desticioğlu k›saca TIR-
SAN ürünlerini kazançl› bir yat›r›m arac› olarak
gördüklerini sözlerine ekledi.

Mağdenli ve Ekspres Nakliyat araç 
parkını yenilerken TIRSAN’I SEÇTİ

Ankara merkezli olan Uluslar-
aras› Nakliyecilerinden Mağdenli
Nakliyat ve Ekspres Nakliyat yeni

semi-treyler yat›r›mlar›nda yine ter-
cihlerini TIRSAN ürünlerinden yana
kulland›. 

TIRSAN Treyler A.Ş. Adapazar›
fabrikas›nda gerçekleştirilen teslimat
töreni ile Mağdenli Nakliyat 40 adetlik
siparişinin 26 adetlik k›sm›n› teslim
al›rken, kardeş kuruluşu Ekspres Nak-
liyat da 15 adet TIRSAN tenteli perdeli

semi-treylerlerini teslim ald›. Teslimat
töreninde Mağdenli Nakliyat Marmara
Bölge Müdürü Sad›k Baş, Ekspres
Nakliyat Ağ›r Nakliye Müdür Yar-
d›mc›s› Necmi Ç›nar ve Tesis Müdürü
K. Aziz Güneri araçlar›n› DAF-TIR-
SAN Sat›ş Sorumlusu Ertuğrul Er-
koç’tan teslim ald›lar.

1974 y›l›nda kurulan ve taş›malar›n›
ağ›rl›kl› olarak Almanya, Belçika, Hol-
landa, ‹talya ve Fransa gibi Avrupa
ülkelerine yapan Mağdenli Nakliyat,
sanayi ürünlerinden kuru g›da mad-
delerine kadar çok geniş bir aral›kta
ithalat ve ihracat yüklerini taş›maktad›r. 

‹suzu ‹zmir’de 4 farkl› firmaya Isuzu
NPR10, NPR8, NPR 3D, NLR ve Novo
Lux Kamyon ve Otobüs teslimat› yap›ld›.

Y›ld›zlar Meşrubat G›da ve Tur. Paz. San. Tic.
Ltd. Şti.,Ayda Meşrubat G›da ltd. Şti., Alt›n Tu-
rizm Taş. ‹th. ‹hr. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Yaman
Petrol San ve Tic. Ltd. Şti. böylelikle filolar›n›
Isuzu ile güçlendirdiler. ‹zmir merkezli olan Y›l-
d›zlar Meşrubat 13 adet Isuzu NPR 10 Long
Kamyonu sat›n al›rken,‹zmir merkezli Alkollü,

Alkolsüz içecek taş›mac›l›ğ› yapan Ayda Meşrubat
3 adet NPR 8 Long arac› sat›n ald›.‹zmir’de yer
alan 1962 y›l›nda kurulan ve bünyesinde birçok
firmay› bar›nd›ran Coşkun Alt›n Şirketler Grubu
içerisinde yer alan Özalt›n Turizm sat›n ald›ğ›
Novo Lux42 ile şehir içi öğrenci ve personel ta-
ş›mac›l›ğ› yapmay› planlarken,42 y›ld›r ‹zmir’de
faaliyetlerini yürüten Yaman Petrol sat›n ald›ğ›
2 adet Isuzu NPR 10, 1 adet NPR 3D, VE 1
adet NLR ile filosuna güçlendirmeyi hedefliyor.

Teslimat törenlerinde firmalar›n yönetim kurulu
başkanlar› yer al›rken yap›lan konuşmalarda
uzun vadede Isuzu ile çal›ş›lacağ›n›n sinyalleri
verildi.

AYDA MEŞRUBAT’DA “ISUZU” DEDİ.
Anadolu Isuzu’nun ‹zmir Erdiloğlu Otomotiv
bayisinde gerçekleştirilen Teslimat töreninde
Teslimat Törenine Anadolu Isuzu Sat›ş ve Pa-
zarlama Direktörü Fatih Tamay, Anadolu Isuzu

Sat›ş Müdürü Efe Yaz›c›, Erdiloğlu Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkan› Adnan Erdil, Erdiloğlu
Otomotiv Genel Müdürü Erhan Erdil ve Ayda
Meşrubat Yönetim Kurulu Başkan› Tuba Çeliker
kat›ld›. Filosunda toplamda 32 adet araç bulun-
duğunu belirten Çeliker ald›klar› Isuzu  NPR 8
Long araçlarla filosunu büyütmeyi hedeflediklerin
söyledi. Çeliker “ Isuzuyu tercih etmemizin bir
nedeni her yere rahatl›kla taş›ma yap›yor olmam›z
ve yak›t tasarrufu sağlamas›d›r” dedi.

TIRSAN Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından gerçekleştirilen törene, GAT Lojistik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden Hilal Trans Genel
Müdürü Şerafettin Aras, Oto Nalçacılar Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Nalçacı ve Plastnak Nakliyat Genel Müdürü Fevzi Çakmak katıldı.

Aç›l›m ‹nşat filosunu MAN ile güç-
lendirdi. Firma gerçekleştirdiği yeni
yat›r›mla bünyesine ald›ğ› 50 adet

TGS WW ve 10 adet TGX kamyonlarla fi-
losunu güçlendirdi.

Özellikle Karayolu ve Demiryolu yap›-
m›nda kullan›lacak olan  Aç›l›m ‹nşaat’›n
sat›n ald›ğ› 50 adet TGS WW ve 10 adet
de TGX kamyon MAN’›n Ankara Ak-
yurt’taki fabrikas›nda MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Sat›ş Müdürü
Serkan Sara ve Kamyon Sat›ş Yetkilisi Do-
ğucan Suyan›’n›n yan› s›ra MAN ‹ç Anadolu
Bölge Bayi yöneticilerinden Fethi Genç

ile Sat›ş Müdürü Birhan Furtuna’n›n da
kat›ld›ğ› törende, Aç›l›m ‹nşaat sahipleri
Mehmet Yalç›n ve Sezai Aç›k’a teslim
edildi. ‹ki akaryak›t istasyonu da bulunan
Aç›l›m ‹nşaat’›n özellikle kara ve demiryolu
yap›m›nda kullan›lan 147 adetlik araç filolar›
bulunuyor.  1999 y›l›nda kurulan Aç›l›m
‹nşaat, taahhüt – müteahhitlik alan›ndaki
önemli firmalar aras›nda yer al›yor.

TGS WW: HEM EKONOMİ 
HEM YÜK AVANTAJI

Aç›l›m ‹nşaat’›n 50 adet sat›n ald›ğ› TGS
WW; uzun ömürlülüğü, yak›t ekonomisi,

dayan›kl›l›ğ› ve sağlaml›ğ› ile filolardaki
yeri her geçen gün artan MAN araçlar›
aras›nda Türkiye’de tan›t›m› yap›lan en
son modeli olarak yerini ald›. Türkiye pa-
zar›na cazip fiyat avantaj› ile iddial› giren,
konfor ve sürüş kolayl›klar›yla kullan›c›
dostu olan MAN TGS WW’nin hafif olmas›,
yük kapasitesini art›ran en önemli neden-
lerden biri. Arac›n 6800 kg ağ›rl›ğa sahip
olmas›n›n getirdiği avantaj›n yan› s›ra arac›n
stabilitesi, viraj hakimiyeti, fren güvenliği
ve tüm MAN’lar gibi yak›t ekonomisi sağ-
layan motoru TGS WW’›n diğer özellikleri
aras›nda yer al›yor.

İzmir merkezli Alkollü, Alkolsüz içecek taşımacılığı yapan Ayda
Meşrubat 3 adet NPR 8 Long aracı filosuna ekledi.

İzmirli Tekstil’in de 
tercihi TIRSAN 

TGL LOJ‹ST‹K 
F‹LOSUNU Mercedes
Axor ile yeniliyor

340 araçla ağ›rl›kl› olarak ‹talya, Yunanistan, Bul-
garistan ve Romanya’ya kimyevi madde ile s›v›
g›da taş›mas› yapan TGL Lojistik araç park›n›

Mercedes Axor ile yeniliyor. Mercedes-Benz Türk
Yetkili Bayi Has Otomotiv, araç park›n› yenileme
karar› alan TGL Lojistik ile 80 adetlik sat›ş sözleşmesi
yapt›.  80 adetlik Axor filosunun ilk 10 adedi TGL Lo-
jistik’in Gebze’deki merkezinde düzenlenen törenle
teslim edildi. Teslimat törenine TGL Lojistik Yönetim
Kurulu Başkan› Ahmet Saban, Genel Müdür Hadi
Diriar›n, ‹hracat Müdürü Ahmet Solak’›n yan› s›ra
Has Otomotiv Kamyon Sat›ş Müdürü Mine Öztuncay
ile kamyon sat›ş dan›şman› Cemalettin Başaran kat›ld›.
Saban; “9 y›lda 340 adetlik araç filosu ile hizmet verme
aşamas›na geldik. Filomuzda 100’ün üzerinde Mercedes
marka arac›m›z var.” dedi. 

Ege’nin incisi ‹zmir ‘Isuzu’ dedi

Aç›l›m ‹nşaat filosuna 60 adet MAN Kamyon
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A DR Yönetmeliği ile ilgili süreci ya-
k›ndan takip eden ve sürecin sağl›kl›
gelişmesi için kamu nezdinde giri-
şimlerini sürdüren TREDER, son

olarak TSE yetkileri ile biraraya geldi. TREDER
Yönetim Kurulu Başkan› Recep Serin baş-
kanl›ğ›ndaki heyet, TSE Genel Müdürlüğü’nde
Otomotiv Grup Başkan› Ali Bengi, Araç Tip
Onay Müdürü Mustafa Uz, Araç Proje Müdürü
Orhan Kulaç ve Sektörel Belgelendirme Grup
Başkan› Mustafa Ayd›n ile görüştü.

Ali Bengi, Ulaşt›rma Bakanl›ğ› ile çal›şma-
lar›n ve protokol imzalanmas› çal›şmalar›n›n
son aşamaya geldiğini ifade ederek, Ulaşt›rma
Bakanl›ğ›’ndan yetkilendirme beklediklerini
aç›klad›. Altyap› çal›şmalar›nda sona geldik-
lerini vurgulayan Bengi, 2013 y›l›n› beklemeden
bu işe başlayacaklar›n› T9 Belgesi (uluslararas›
dolaş›m) için de haz›rl›klar›n› tamamlad›klar›n›
söyledi.

TREDER Heyeti, yönetmeliğin yürürlüğe
giriş tarihi olan 2013 y›l› gelmeden, ADR test-
lerinin yap›labileceği ve şu an sektörün en ön-
celikli konusu olan T9 Belgesi’nin verilebileceği,
bunun için tek eksiğin gerekli “atama”lar›n
yap›lmas› olduğunu ifade etti.

TSE ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
TSE Otomotiv Grup Başkan› Ali Bengi, Ulaş-

t›rma Bakanl›ğ› ile çal›şmalar›n ve protokol im-
zalanmas› çal›şmalar›n›n son aşamaya geldiğini

ifade ederek, Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’ndan yetki-
lendirme beklediklerini aç›klad›. Altyap› çal›ş-
malar›nda sona geldiklerini vurgulayan Bengi,
“2013 y›l›n› beklemeden bu işe başlayacağ›z T9
Belgesi için de haz›rl›klar›m›z› tamamlad›k.
ADR’li tanker üreticileri bir an önce, ADR ko-
nusunda yap›lan testler için gerekli birimleri
kurmalar› gerekiyor. Testler TSE denetiminde

yap›lacak. Tahribats›z muayeneleri yapamayan
firmalara, TSE d›şar›dan destek verecek. Bu
desteğin de treyler üreticilerine bir maliyeti
olacak. Bununla birlikte, firmalar›n birleşerek
bir tahribats›z muayene test merkezi kurmas›n›
öneriyoruz” dedi.

Dolaş›mdaki tankerler için de geçiş süreci ve-
rilmesi yönünde TSE ve TREDER hem fikir

olurken, TSE yetkilileri hala uyumlaşt›r›lmas›
gereken mevzuatlar olduğunu, Demiryollar›, De-
nizcilik Müsteşarl›ğ›n›n yapmas› gereken işlemler
olduğunu ve bunlar›n henüz yap›lmad›ğ›n›, ka-
rayolu, denizyolu, havayolu mevzuatlar›n›n tek
mevzuat haline getirilmeye çal›ş›ld›ğ›n› ifade etti.

TSE’NİN YETKİLENDİRİLMESİ ŞART
TREDER, Avrupa’daki firmalar›n da muayene

imkanlar›n›n çok geniş olmad›ğ›n›, kalibrasyon,
tank›n bas›nç testleri ve de kaynak dikişlerinin
kontrolünün yap›ld›ğ›n›, bunlar›n Türkiye’de de
olduğunu, olmas› gereken şeyin, bir an evvel
TSE’nin yetkilendirilmesi olduğunu belirten
TREDER Yönetim Kurulu Başkan› Recep
Serin “Şu anda tercüme edilip yay›mlanan yö-
netmelik ADR’nin 2004 versiyonu, 2009 versi-
yonunun tercümesinin y›llar alacakt›r. Ayr›ca
tercümede anlam kayb›n›n yaşan›labilir” dedi.

TSE’nin “periyodik muayene istasyonlar› ya-
t›r›m›n› biz mi yapal›m, nakliye firmalar› m›
yaps›n?” sorusuna TREDER, bu işin filolara
verilemeyeceğini, tarafs›z yap›lmas› gerektiğini,
dile getirdi.

|    A⁄USTOS 2011     |      
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SEKTÖRDEN

TASIMACILAR 5
∂ GEFCO Grup, uluslararası genişleme program çer-
çevesinde Orta Asya’daki varlığını güçlendirmek için
Kazakistan’ın Almaata kentindeki temsilciliğini faaliyete
geçirdi.  GEFCO müşterilerinin ihtiyaçlarını daha etkin
karşılanabilmesi için  açılan temsilciliğin Müdürlüğü’ne
Sultan Zhassybay getirildi. Sultan Zhassybay Kazakistan’ın
Avrasya bölgesindeki coğrafik konumu, bizim Avrupa

ve Asya arasında transit geçişler yaparak özellikle Orta
Asya ülkelerine kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacağına
dikkat çekerek;GEFCO’nun uzmanlığı ve Avrupa stan-
dartlarındaki kaliteli hizmetiyle, Kazakistan’daki taşımacılık
ve lojistik sektörünün gelişimine önemli katkı koyacağımızı
düşünüyoruz” diyen Sultan Zhassybay sektöre olan
inancını bir kez daha vurguladı.

TREDER, ADR testlerinin yap›labilmesi ve T9 Belgesi’nin 
(uluslararas› dolaş›m) verilebilmesi için gerekli atamalar›n yap›lmas›yla

ilgili olarak TSE Otomotiv Grup Başkan› Ali Bengi ile görüştü.

GEFCO GRUP,
KAZAKİSTAN’DAKİ İLK

TEMSİLCİLİĞİNİ AÇTI

TSE ADR İÇİN YETKİLENDİRME BEKLİYOR

TIRSAN’DA HEDEF
İSO’da ilk 200‘e girmek 

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n aç›klad›ğ› Türkiye’nin
500 büyük sanayi şirketi s›ralamas›nda TIRSAN,
221 basamak birden s›çrayarak 334’ncülüğe yükseldi.
TIRSAN Yönetim Kurulu Başkan› Çetin Nuhoğlu;
“TIRSAN’›n  en çok s›çrama gösteren şirketler ara-
s›nda yer almas›ndan dolay› büyük bir mutluluk du-
yuyoruz.” derken  sözlerine şöyle devam etti: “Tür-
kiye’de ve dünyada 2009 y›l› krizinden ağ›r ticari
araç sektörü  en çok etkilenen sektördü. Üretiminin
yar›s›ndan fazlas›n› Avrupa’ya ihraç eden TIRSAN,
kriz y›l›nda üretiminde yüzde 85 daralma yaşayarak
2009 y›l›nda 555’nciliğe geriledi. Bu y›l aç›klanan s›-
ralamada 221 basamak birden s›çrad›klar›n› hedef-
lerinin ise ilk 200 içine girmek olduklar›n› aç›klad›.

Türkiye’nin Doğu’ya aç›lan mo-
dern yüzü Gürbulak S›n›r Kap›-
s›’na ilişkin iyileştirme sözleşmesi;

Ticaret ve Gümrük Müsteşar› Ziya
Altunyald›z, UND Yönetim Kurulu
Başkan› Engin Özmen ve UND Gür-
bulak Gümrük ‹şletmeleri Yat›r›m
A.Ş. Genel Müdürü Nusret Alemda-
roğlu’nun kat›ld›ğ› törenle Ankara Ri-
xos Hotel’de imzaland›.

1936 y›l›nda hizmete aç›lan, en fazla
say›da taş›malar›n ç›kt›ğ›, tarihi ‹pek-
yolu’nun en önemli halkalardan biri
olan Gürbulak S›n›r Kap›s›, 2003 y›-
l›nda UND (Uluslararas› Nakliyeciler
Derneği) taraf›ndan modernize edi-
lerek, 12 milyon dolarl›k yat›r›mla 14
ay gibi k›sa bir sürede hizmete sokuldu.
S›n›r kap›s›ndan 2010 y›l›nda 210 bin
856 TIR ve 1 milyon 983 bin 243 yolcu
giriş ç›k›ş yapt›. Bugün imzalanan pro-
tokolle s›n›r kap›s›nda gerçekleştirilecek
iyileştirme çal›şmalar› kapsam›nda
UND taraf›ndan yap›lacak 3 milyon
liran›n üzerindeki yeni yat›r›mla, ka-
p›daki işlem süreleri k›salacak, emniyet
tedbirleri ve konforun iyileştirilmesi

sağlanacak.
Gürbulak s›n›r kap›s› modernizasyonu

imza töreninde yapt›ğ› konuşmada Ti-
caret ve Gümrük Müsteşar› Ziya Al-
tunyald›z; ”Kamu ve özel sektör işbirli-
ğiyle yap-işlet-devret modeliyle yenilenen
Gürbulak s›n›r kap›s›; aç›ld›ğ› 2003 y›-
l›ndan beri, UND’nin tecrübesi ve üst
düzey yönetim anlay›ş›yla Türkiye’nin
rekabet gücünü artt›rmada önemli bir
rol oynuyor” dedi. Altunyald›z, Gürbulak
Gümrük Kap›s›’n›n aç›ld›ğ› 2003 ve
2010 y›llar› aras›nda ‹ran ile d›ş ticaretin
4,5 kat (2,4 milyar dolardan 10,7 milyar
dolara) artt›ğ›na dikkat çekti.

UND Başkan› Engin Özmen ise ko-
nuşmas›nda “UND olarak evsahipliği
yapt›ğ›m›z Gürbulak S›n›r Kap›s›’nda
şoförlerimizin evlerinden uzak kald›klar›
sürede kendilerini evlerindeymiş gibi
hissetmelerini amaçl›yoruz.” dedi. Öz-
men konuşmas›na şöyle devam etti:
“2010 y›l›nda 210 bin TIR’›n ve 2 milyon
yolcunun geçiş yapt›ğ› Gürbulak S›n›r
Kap›s›’na yapacağ›m›z 3 milyon liral›k
yeni yat›r›mla bu say›lar›n çok daha yu-
kar›lara ç›kmas›n› hedefliyoruz” dedi.

Gürbulak Sınır 
Kapısı Güçleniyor

Gürbulak Sınır Kapısı’na ilişkin iyileştirme sözleşmesi;
üst düzey üyelerin katılımıyla Ankara'da imzalandı.

TREDER yönetimi, TSE Otomotiv Grup Başkanı Ali Bengi ile görüştü

‹stanbul Sanayi Odas›n›n (‹SO)
haz›rlad›ğ› ''Türkiye'nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu Araşt›r-

mas›''na göre 2010 y›l›nda sat›ş vergileri
hariç net üretimden sat›şlara göre
TÜPRAŞ, 2005 y›l›ndan bu yana ol-
duğu gibi yine ilk s›rada yer ald›.

‹SO Yönetim Kurulu Başkan› Tan›l
Küçük taraf›ndan aç›klanan ''Türki-
ye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu''
araşt›rmas›n›n 2010 y›l› sonuçlar›na
göre, TÜPRAŞ birinci s›ray› al›rken,
EÜAŞ ikinci, Ford Otomotiv ise üçün-
cü s›raya ald›. Dördüncü s›radaki ku-

ruluş bir önceki y›l üçüncü olan OYAK
Renault olurken, bu şirketi TOFAŞ
takip etti. 2010 y›l›nda önceki y›la
göre bir s›ra gerileyen Arçelik alt›nc›
s›rada bulunurken, yedinci s›rada Ay-
gaz, sekizinci s›rada ERDEM‹R, do-
kuzuncu s›rada ‹ÇDAŞ Çelik, onuncu
s›rada ise ‹SDEM‹R yer ald›.

Öte yandan, 2010 y›l›nda 2009 y›l›nda
olduğu gibi en fazla ihracat yapan
kuruluş 3 milyar 236 milyon 949 bin
dolar ile OYAK Renault olurken,
ikinci TÜPRAŞ, üçüncü ise Ford
Otomotiv yer ald›.

‘‹SO 500’ s›ralamas›nda 
LiDER DE⁄iŞMEDi

İSO'nun hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu Araştırması"na göre TÜPRAŞ, ilk sırada yer aldı
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∂ Shell, yeni geliştirilmiş endüstriyel ve şanzıman ve diferansiyel yağları ile gres portföyünü
piyasaya sundu. Yeni ürün portföyü ile doğru ürünü seçmek böylece daha kolay oldu.
Tüketiciler, böylece üç yıllık bir çalışmanın sonucunda oluşturulan geliştirilmiş endüstriyel
ve şanzıman ve diferansiyel yağları ile gres ürünleriyle, doğru koruma seviyesini daha kolay
ve güvenle seçebilme imkanına sahip oldular. Yeni etiketler ve isimlendirme sistemi ürün
seçimini kolaylaştırıyor. Shell yeni ürün adlarında her bir yağın ve gresin performans
seviyesini tespit etmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan alfanümerik bir sistem kullanılırken, bu
sistem sayesinde müşterilerin istedikleri performansa göre ürün seçimi kolaylaşmaktadır.

SHELL, YENİ
ENDÜSTRİYEL

YAĞLARINI
PİYASAYA SÜRDÜ

Say›n Ekonomi Bakan›m’a
aç›k mektup

Ertuğrul
TARHAN

28 Mart 2009 tarihinde U.N Ro-Ro işletmelerinin Mersin-
Trieste aras›nda ilk önce bir gemi, k›sa süre sonra (07 Ekim
2009) itibaren de 2. Gemi ile haftada iki güne ç›kard›ğ›
seferler rağbet görmüş, ihracat-ithalat ve transit taş›malar›m›za
büyük katk› sağlam›şt›r.

Mersin Liman› d›ş›nda bat› ülkelerine ç›k›ş yap›lan Ro-Ro Li-
manlar› ve kara s›n›r kap›lar›nda ÖTV ve KDV’den muaf
akaryak›t izni, ilgili kuruluşlarca yap›lan tüm başvurular›na
rağmen an›lan tarihten itibaren Mersin Liman› için al›nama-
m›şt›.

Sektörün ve ihracatç›lar›n  girişimleri ile konuya gösterdiğiniz
hassasiyetle 11 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede
ilan› ile Mersin Liman›’ndan ihraç yüklü ç›kan taş›tlarda ÖTV
ve KDV’siz akaryak›t almaya başlad›lar. ‹hracatç›lar›n ve
sektörün hakl› takdirini kazand›n›z. 35 y›ll›k bir sektör çal›şan›
olarak  teşekkürlerimi sunar›m.

Say›n Bakan›m;
‹hracat› destelemek için ÖTV ve KDV’den istisna akaryak›t

uygulamas›-1992 y›l›nda Gümrük Müsteşarl›ğ› taraf›ndan ç›-
kar›lan tebliğler ile ilk önce Kap›kule’de Bilnam firmas›nca
daha sonrada Erenköy’de UND taraf›ndan gümrüksüz akaryak›t
kapsam›nda ve Türk ihraç ürünlerini taş›yan yerli –yabanc›
tüm TIR’lara çekicilerindeki depo hacimleri kadar s›n›rlama(lit-
re/miktar)olmadan verilen akaryak›t s›ras› ile ‹psala ve Çeşme’de
ve Ambarl›’da kapsam alt›na al›narak sat›lmaya başland›.

2006 y›l›na kadar tebliğler ile verilen izinler 2006 Mart
ay›nda 5493 Say›l› Kanun, 4054 Say›l› Rekabetin Korunmas›
Hakk›nda Kanun ve 5015 Say›l› Petrol Piyasas› Kanunu hü-
kümlerine göre belirlenen fiyatlar üzerinden Bakanlar Kurulu’nun
belirlediği kap›larda miktar k›s›tlamas› olmadan orijinal standart
depolar› kadar ibaresi ile limitsiz olarak 2008 Kas›m ay›na
kadar verildi. Kas›m 2008’de Bakanlar Kurulu karar› ile girişte
yani ithalat gelen araçlara uygulanan 550 LT. s›n›rlamas›
ihraç yüklü araçlara da uygulanmaya başland›.

Akaryak›t Fiyat›n›n Belirlenmesi;
1992 y›l›ndan- 2006 y›l› Mart ay›n kadar gümrük rejimi kap-

sam›nda UND taraf›ndan Erenköy’de sat›lan akaryak›t fiyat›
belirlenirken ‹talya plast fiyat› (1 plast 1 ton=1200 lt.)+dağ›t›m
firmas› pay› 52.5 dolar/plast(Nakliye dahil)+bunun üzerine iş-
letme giderleri için % 6-8 UND bayi pay› ekleniyor, Kap›ku-
le’de-‹psala’da-Çeşme’de UND’nin sat›ş fiyat› referans olarak
al›n›p rafinerilere uzakl›ğ›na göre en fazla  1-2 kuruş litrede
nakliye fark› ilave olabiliyordu.

Hatta AB’ye giriş tarihi 2007 y›l› baş›na kadar Bulgaristan’da
Türkiye’deki fiyatlar veya daha alt›nda litre fiyatlar› ile hem ül-
kesine girişte hem de ç›k›şta gümrüksüz akaryak›t vererek
dövizin Bulgaristan’da kalmas›n› sağl›yordu.

2006 y›l›nda tebliğ ile değil kanun kapsam›nda sat›lmas›
çal›şmalar›nda  Meclis komisyonunda akaryak›t›n sat›ş kriterleri
belirlenirken ÖTV’siz ve KDV ‘siz kapsam› alt›nda düzenlemesi
yap›lan maliye bakanl›ğ›nca yürütülen 5493 say›l› kanun da
UND’nin önerileri doğrultusunda ve 4054 Say›l› Rekabetin
Korunmas› Hakk›nda Kanun ve 5015 Say›l› Petrol Piyasas›
Kanunu hükümlerine göre  akaryak›t›n edinim fiyat›+azami %
8 bayi işletme pay› olacak şekilde düzenlenmiş olup,bu
sat›şlarda serbest piyasa hükümlerinin uygulanamayacağ›
kanun ile belirlenmiştir.

Yedi s›n›r kap›s›nda sat›ş› yap›lan akaryak›t fiyatlar›, kanunda
edinim fiyat›na (Plast+Dağ›t›m şirketi pay›) herhangi bir oran
verilmemiş olmas› nedeniyle hem pahal› hem de ç›k›ş nokta-
lar›nda çok farkl› fiyatlarla sat›lmaktad›r. Yedi ç›k›ş noktas›nda
şu anda sat›lan fiyatlar incelendiğinde bu çok aç›kça görül-
mektedir. Bu konuda “Zorunuza gitmiyor mu?’ ’başl›kl› yaz›m›
köşemde okuyabilirsiniz. Bugün itibari ile bu fark akaryak›t›n
yüzde 90’n›n sat›ş› yap›ld›ğ› bat› s›n›r kap›lar›nda daha da art-
m›şt›r.UND’nin 2006 y›l›nda önerdiği ve satt›ğ› fiyata en yak›n
sat›ş yap›lan,Çeşme ile en pahal› sat›lan Kap›kule ve Hamzabeyli
aras›nda 550 litre de araç baş›na 125.95 TL’lik fark bulun-
maktad›r. Ayn› bayi pay› KDV istisnas›nda olduğu gibi edinim
fiyat›na (Plast+Dağ›t›m şirketi pay›) düzenleme getirilmesi ile
rafinerilere olan mesafe d›ş›nda bu farklar ortadan kalkacakt›r.   

29.07.2011 itibari ile kap›lardaki akaryak›t litre sat›ş fiyat-
lar›;
MERS‹N L‹MANI TL: 1.797
PEND‹K L‹MANI TL: 1,885
AMBARLI L‹MANI TL: 1,78
ÇEŞME L‹MANI TL: 1,712
KAPIKULE TL: 1.941
HAMZABEYL‹ TL: 1.941
‹PSALA TL: 1,837

Uluslararas› Nakliyeciler Derneği (UND)’nin Bakanl›ğ›n›za ve
diğer ilgili Bakanl›klara miktar k›s›tlamas›n›n kald›r›lmas› yönünde
yapt›ğ› başvurular›n biran önce kabul görmesi ihracatç› ve nak-
liyeciye yabanc› pazarlarda rekabete katk› sağlayacakt›r.

Yurt d›ş›na ç›k›şta miktar k›s›tlamas› olmadan verilecek
akaryak›t ile AB ye girişe kadar Bulgaristan’n›n da yapt›ğ›
şekilde, Türkiye‘ye dönüş yapan ve yurt d›ş›ndan ald›klar› 550
litreye kadar mazota da Türkiye’ ye girişte de ayn› s›n›r kap›la-
r›ndan izin verilmesi halinde hem dövizimizin yurt d›ş›na ç›k-
mamas› hem de  taş›ma maliyetlerinin düşmesi sağlanacakt›r. 

1.FİRMALARIN BU KONUDAKİ  
SORUMLULUKLARI, MEVZUATA 
GÖRE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

¥ Firma için firma kart›, sürücüler için firma kart›
almal›d›rlar.

¥ Firma, Firma kart› ile, araçla ilk ticari se-
fere ç›kmadan önce, takograf› firma ad›na
kay›t etmelidir. (Company Lock )

¥ Firma, firma kart›n› kullanarak her 90 günde bir
takograftaki verileri indirmeli ve bir y›l süre ile sak-
lamal›d›r. 

¥ Firma, firmada çal›şan sürücülerin sürücü kart-
lar›ndaki verileri her 28 günde bir indirmeli ve  bir
y›l süre ile saklamal›d›r.

¥ Bir araç sat›ld›ğ›nda veya servis d›ş›na b›rak›ld›-
ğ›nda, en son seferden sonra, takograftaki verileri
indirmeli ve takograftaki  firma kayd› silinmelidir.

¥ Takograf bozulduğunda, servisten takograf-
tan veri indirilememiştir diye yaz› almal› ve sak-
lamal›d›r.

¥ Sürücülerin izin, hastane ve diğer görev gibi faa-
liyetlerini belgelemeli veve bel-

geyi sürücüye vermelidir.

¥ Dijital Takograf ciha-
z› tak›l› bir arac› sürmesi
durumunda, işveren   ve
sürücüler, hem takograf
cihaz›n›n, hem de sürücü

kart›n›n düzgün çal›şmas›ndan sorumludurlar. 
¥ Kurallar konusunda sürücüleri  bilgilendirmeli
ve eğitmelidir.
¥ Yeterli miktarda onayl› dijital takograf kağ›d›
veya analog takograf diskini sürücüye vermelidir.
(Almanya’da cezas› 500 euro’dur). Ayr›ca takograf
kağ›tlar›n›n onayl› olmas› gerekir.
¥ Operasyonlar› kurallara uyacak şekilde planlan-
mal›d›r.
¥ Sürücülere katedilen mesafe veya taş›nan
yük miktar›na bağl› olarak ek ödeme yap›l-
mamal›d›r. Bu  davran›ş kurallar›n çiğnen-
mesini teşvik edecektir.
¥ ‹ndirilen veriler ve takograf diskleri  ince-
lenmeli kurallara uyulup uyulmad›ğ›  kontrol
edilmelidir. Kurallar›n ihlal edilmesini önleyi-
ci tedbirleri al›nmal›d›r.
¥ Denetim makamlar› taraf›ndan talep edildiğin-
de son 12 ay içindeki veriler, istenen şekilde isteyen
makama iletilmelidir.
¥ Takograflar›n aktivasyon ve kalibrasyonlar›n›
zaman›nda yapt›rmal›d›r.
¥ Sürücü karts›z araçlar›n kullan›lmas›na izin ver-
memelidir.
¥ Sürücü ; kart›n›  başkas›na  kulland›rmamal›,
başkas›n›n kart›n› kullanmamal› veya çift sürücü
kart› ç›kart›lmamal›d›r.

Burada çok önemli bir hat›rlatma yapmakta fayda
var. Operasyonlar›n kurallara uygun yürütülmesinde
tek sorumlu nakliye firmalar› ve sürücüler .

AETR sözleşmesine göre (Bu sözleşme hukuk
aç›s›ndan bir kanundur); Nakliye firmalar›, taş›nan
yükün sahipleri, forwarderler, tur operatörleri,  taş›ma

müteahhitleri ve alt müteahhitler bu sözleşme hü-
kümlerine riayet edilmesinden sorumludurlar.

Bunun anlam› şudur; yap›lan denetleme sonunda,
sorumluluklar› tespit edildiği taktirde , taş›ma işinde
rol alan yukarda belirtilen oyuncular da ceza alabile-
ceklerdir.

2.BİLGİ YETERSİZLİĞİ VE 
KULAKTAN DOLMA BİLGİLER

Firmalar sahip olmalar› gereken bilgilere sahip de-
ğildirler. Takograf kullan›lmas›n›n amac›, sürücülerin
çal›şma kurallar›na uyup uymad›ğ›n› kontrol  etmektir.
Bu kurallar analog ve dijital takograf kullanan bütün
sürücüler için geçerlidir. Bu kurallar› doğru olarak
bilen ve uygulayan firma çok enderdir. Araç filo yö-
neticileri, operasyon sorumlular› ve sürücüler bu ku-
rallara çok iyi hakim olmal›d›r. Firmalar bu konuda
daha çok kulaktan dolma bilgilere itimat etmektedirler.
Bizim önerimiz, bu konuda yeterli bilgiye sahip kişi ve
kurumlarda profesyonel destek almalar›d›r. Kurallar›n
doğrusu bilinmezse, uygulama yanl›ş olacakt›r. Yine
tespitimiz şudur, Türkiye’de takograflara servis hizmeti
veren firmalar bu konuda çok yetersizdirler , ayr›ca
nakliye firmalar›n› yanl›ş yönlendirmektedirler.

3.FİRMALAR VERİ İNDİRME VE SAKLAMA
KONUSUNDA ÇOK İLGİSİZ VE BİLGİSİZ

Takograftaki ve sürücü kart›ndaki verilerin be-
lirtilen peryotlarda indirilmesi ve bir y›l süre ile
saklanmas› gerekmektedir. Bu işleme başlayan
firma say›s› %1 bile değildir. Gelecekte bir çok
firma karş›laşt›klar› cezalar nedeni ile sektörden
çekilmek durumunda kalabilecektir. AB ülkelerinde
dijital takograf uygulamas› 2006 y›l›nda başlam›şt›r.
2007 y›l› içinde bir çok Alman nakliye firmas›,
cezalar nedeni ile iflas etmiştir.

Verilerin indirilmesi ve analizi özel donan›m ve
yaz›l›m ile olmaktad›r. Bu donan›m ve yaz›l›mlar
bütün onayl› dijital takograflar ile uyumludur. Takograf
üreticileri de bu cihazlar› kendileri  üretmemekte,
başka firmalardan almaktad›rlar. Ancak, yaz›l›mda
dikkat edilmesi gereken noktalar vard›r. Ucuz bir
yaz›l›m, daha sonra çok pahal›ya mal olabilmektedir.

Verilerin indirilmesi, saklanmas› ve analizi konu-
lar›nda alternatifler vard›r. Bu alternatifler firman›n
operasyonlar› göz önüne al›narak belirlenmelidir.

4.ADR’Lİ ARAÇLAR. DİKKAT!!!
Tehlikeli madde taş›yan (ADR) araçlar›n

dijital takograflar› ADR uyumlu ve  ADR
logolu olmal›d›r. Bu husus dijital takograflar›n
kullanma k›lavuzlar›nda özellikle belirtilmektedir.
Ayr›ca, ADR’li araçlarda, yükleme, boşaltma

ve takograf işlemleri yap›l›rken dikkat edilmesi
gereken kurallar vard›r.Takograf ADR uyumlu
olmazsa ve belirtilen kurallara uyulmazsa ne
olur? Araç infilak edebilir. Tehlikeli madde ta-
ş›yan firmalar›n, takograf hizmeti ald›klar› firma
ve servislere yaz›l› olarak müracaat etmeleri ,
kendi menfaatlerine olacakt›r.

5.DİJİTAL TAKOGRAF TAKILI 
OLMASI GEREKEN ARAÇLAR;

Mevzuata göre 16 Haziran 2010 tarihinden
sonra yeni tescil edilen ve uluslar aras› nakliyatta
çal›şan araçlar›n dijital takograf takmas› gerek-
mektedir. Baz› üretici  ve distribütörler, ya bil-
mediklerinden vaya başka bir sebeple, yurtd›ş›ndan
gelen araçlar›n dijital takograflarr›n› söküp analog
takograf takt›lar veya ürettikleri araçlar› analog
takografl› olarak firmalara teslim ettiler. Baz›
üreticilerin firmalar ile bu konuda sorun yaşad›ğ›na
da şahit olduk. Baz› firmalar hatas›n› anlayarak,
araçlar›n takograflar›n› değiştirdi. Bunu tespit
etmek çok kolay ve cezas› 1000 EUR’dan başla-
maktad›r. Firmalar›n araçlar›n› bu  aç›dan ince-
lemelerinde fayda vard›r.

6.HATALI KALİBRASYON İŞLEMLERİ; 
Takograf servisleri kalibrasyon işlemlerinde yan-

l›şl›klar yapmaktad›rlar. Firmalar bu konuda bilgisiz
olduklar›ndan yap›lan yanl›şl›klar›n fark›na varama-
maktad›rlar.Ancak, yap›lan yanl›şl›klar›n cezas› fir-
malara kesilmektedir.

Sonuç olarak;
Dijital takograf uygulamas› ile ilgili ciddi eksiklik

ve sorunlar vard›r.En önemli eksiklik ; doğru bilgi
eksikliğidir.Takograf servisleri bu konuda yetersizdir.
Çözüm, nakliye firmalar›n›n, filo ve operasyon so-
rumlular› ile sürücülere gerekli eğitimi , bu konuda
yeterli kurum ve kişilerden ald›rmalar›d›r. Takograf
servisleri buna paralel olarak kendilerini geliştirmek
zorunda kalacaklard›r.

Ve  veri  indirme, saklama ve analiz sistemlerinin
bir an önce kurulmas› ve verilerin indirilmesi önem-
lidir. AB ülkelerinde, istendiğinde ibraz edilemeyen
her günlük verinin cezas› 100-150 EUR’dan başla-
maktad›r.

Lojistik ve Nakliye sektörü önemli bir imtihandan
geçmektedir. Bütün firmalara başar›lar.

Kuruluşundan bu yana 140 bin kamyon üreten,
y›ll›k üretim kapasitesi 14 bin 500’e dayanan
Mercedes  Benz Türk Aksaray Kamyon Fab-

rikas›’n›n çeyrek yüzy›l› Daimler AG Yönetim
Kurulu Baskani Dr. Dieter Zetsche, Daimler AG
Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Renschler’in kat›-
l›m›yla kutland›. 

25 YILDA 670 MİLYON EURO YATIRIM
Daimler AG Yönetim Kurulu Başkan› Dr. Dieter

Zetsche Türkiye’de hep daha fazlas›n› bulduklar›n›
söyleyerek başlad›ğ› konuşmas›nda Türkiye ekono-
misinin dinamizmine değindi. 90 y›ld›r bu ülkenin
ev sahipliğini yaş›yoruz diyen Zetsche Mustafa
Kemal Atatürk’ün de Mercedes’in ilk müşterilerinden

biri olduğuna dikkat çekerek; Türkiye’yi Güneydoğu
Asya ülkelerinden sonra yeni bir ekonomi

kaplan› olarak tan›mlad›.
Zetsche;  “Bugüne

kadar

Türkiye’ye 670 Milyon Euro tutar›nda yat›r›m yapt›k.
Türkiye’deki otobüs ve kamyon üretim tesislerimiz
bugün dünyan›n en modern tesisleri aras›nda yer
al›yor ve Daimler üretim ağ›nda çok önemli bir
yere sahipler. Türkiye’de tüm ürün gruplar›m›zda
pazar olarak da h›zla art›yor” dedi. 

Aksaray’da fabrika kurmak doğru bir karar 
Daimler AG Yönetim Kurulu’nda ticari araç faa-

liyetlerinden sorumlu olan Andreas Renschler ise,
Aksaray Kamyon Fabrikas›n›n bugünkü başar›s›n›n
25 y›l önce küçük bir şehir olan Aksaray’a yat›r›m
yapman›n ne kadar doğru olduğunu kan›tlad›ğ›n›
söyledi. Renschler; “Aksaray’daki üretim tesisleri,
Almanya’daki Wörth ve Brezilya’daki Sao Bernardo
do Campo fabrikalar›m›z›n yan›s›ra kamyon faali-

yetlerimizin üçüncü önemli taş›y›c› sütu-
nunu oluşturuyor. Bu nedenle

de gelecek y›llarda 130

Milyon Euro tutar›nda yat›r›m yaparak bu tesislerin
gücünü korumas› için gereken şartlar› yerine geti-
receğiz.” dedi. 

LİDERLİK SÜRECEK 
Renschler, 2010'un Daimler kamyon bölümü için

çok iyi bir y›l olduğunu, sat›şlar›n› önceki y›la göre
yüzde 137 oran›nda art›rd›klar›n› belirtirken; Tür-
kiye'deki kamyon sat›ş›n›n yüzde 117 oran›nda bü-
yüdüğünü ve bu y›l›n ilk çeyreğindeki art›ş›n yüzde
187 olduğunu vurgulayarak; “Biz Türkiye'de kamyon
pazar›ndaki liderliğimizi 10. y›ld›r sürdüreceğiz. 6
ton üzerindeki her sat›lan üç kamyondan biri 2010
y›l›nda Mercedes y›ld›z›n› taş›yor. Kamyonlar›m›z
asl›nda otobüs bölümünün başar›s›n› birebir takip
etmiştir. Biraz daha genç olsayd›m derdim ki Türk
pazar›n› sallad›k” diye konuştu.

26 BİN KAMYON İHRAÇ EDİLDİ 
Renschler, Aksaray'daki kamyon fabrikas›n›n

coğrafi konum itibariyle üç k›taya çok kolay bir
şekilde erişebildiğini, o yüzden Türkiye'nin
ihracat aç›s›ndan çok önemli bir üs haline gel-
diğine işaret ederek, Aksaray'da ilk ihracat faa-
liyetlerine 2001 y›l›nda başlad›klar›n› ve 2001'den
bu yana 26 bin kamyonu 50'den fazla ülkeye
ulaşt›rd›klar›n› anlatt›.Renschler, Aksaray'daki

tesise önümüzdeki 3-4 y›lda 130 milyon avro
daha yat›r›m yapacaklar›n›, bu yat›r›mlar›n yeni
modellerle ilgili olacağ›n› belirtti.

TÜRKİYE’NİN KAMYON ÜRETİM BAŞKENTİ 
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Direktörler Kurulu

Başkan› Wolf-Dieter Kurz ise Aksaray’›n Türkiye’nin
kamyon üretiminde başkent konumuna geldiğini
ifade etti. Kurz; 2011’de de rekorlar› k›racağ›z. Zaten
ilk 6 ayda 8 bin 200 kamyon satarak kendi rekorumuzu
k›rd›k. Kamyon pazar›nda tart›şmas›z lideriz. Bunu
merkezi ve yerel hükümet ile sendikalar ve çal›şan-
lar›m›z›n desteği olmasayd› gerçekleştiremezdik. Ba-
şar›m›za destek olan herkese teşekkür ediyoruz.”
diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk 1986 y›l›nda Türkiye'nin bü-
yüme potansiyeline paralel olarak Aksaray ilindeki
kamyon fabrikas›nda üretime başlad›. 

1986’ dan bu yana, Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrika’ s›nda üretilen yaklaş›k140.000
adet çeşitli tonajlardaki kamyonlar öncelikle iç
pazarda sat›ld›. Son 10 y›ld›r Türkiye’de kamyon pa-
zar›nda pazar liderliğini elden b›rakmayan Merce-
des-Benz Türk, bugün 6 ton ve üzeri kamyon
pazar›nda % 33,4 ’lük bir pazar pay› ile bu güçlü ko-
numunu koruyor.

Günümüzde yaklaş›k 1.600 çal›şan› olan Aksaray
Kamyon Fabrikas›’nda; hafif s›n›f kamyonlar;  ATE-
GO 1216 C  ve  ATEGO 1518 C, ATEGO 2124,
ağ›r s›n›f nakliye araçlar›;  AXOR 3229 C, AXOR
3240 C, AXOR 2524 C, AXOR 2529 C, AXOR
2640 CL, çekiciler; AXOR 1835 LS ve AXOR 1840
LS, ACTROS 1841 LSNRL, ACTROS 1844 LS,
ACTROS 1851 LS, ACTROS 3341 S inşaat araçlar›;
AXOR 3029 B/K, AXOR 2529 K/KL, AXOR 1824
K, AXOR 1829 K, AXOR 3236 B, AXOR 3440 K,
AXOR 4140 B,  ACTROS 4151 K ( 8x4)

AKSARAY KAMYON ÜRETİMİNİN BAŞKENTİ OLDU 
1986’da Aksaray henüz küçük bir Anadolu kasabas›yken kurulan Mercedes-Benz Türk Kam-

yon Fabrikas› 25’inci y›l›n› kutluyor. Bugün bin 500 yak›n Türk işçisinin çal›şt›ğ› ve y›lda 14 bin
500 kamyon üreten fabrikaya önümüzdeki 5 y›l içinde 130 milyon Euro’luk yat›r›m yap›lacak

Karayolu taş›mac›l›ğ› yapan araçlarda kullan›lan ta-
kograf cihazlar› hakk›nda az bilinenler, firmalar›n
ve sürücülerin dikkat etmesi gereken husular.

TAKOGRAF KULLANIMINDA 
TÜRKİYE SINIFTA KALMASIN
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∂  2009 yılından bu yana ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak
mevzuata uygun bir şekilde geri kazandıran LASDER (Lastik Sanayicileri
Derneği) yeni bir protokol için çalışmalarını hızlandırdı.  LASDER’in
son rotası turistik bölgeler. LASDER Genel Sekreteri Bahadır Ünsal;
sürdürülen protokol çalışmaları sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve GATAP (Antalya civarı Turistik Belediyeler Birliği) ile masaya oturmak
üzere olduklarını açıkladı. “Lisanslı olmayan üreticilere teslimat

yapmamakta ve yasalara uygun teslimatta ısrarlıyız, bu konuda hassa-
siyetimiz büyük. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ve lisanslı
üreticilere teslim edilmesi hususunda gösterdiğimiz titizlik son zamanlarda
ortaya çıkan ÖTL’den elde edilen yağların akaryakıta katılması konusundaki
hassasiyetimizin bir göstergesi ”diyen Ünsal, 2009 yılında 21.000 ton,
2010 yılında ise 63.172 ton Ömrünü Tamamlamış Lastik toplayarak
geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.

UND TIR’LARI 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Bay-
rampaşa Belediyesi’nin bu yıl yedinci kez dü-
zenlediği “Kardeşlik Sınır Tanımaz” projesine

ulaşım sponsoru olarak destek veriyor. 

Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik S›n›r
Tan›maz” isimli proje kapsam›nda; ‹stan-
bul’dan yola ç›kan bereket konvoyu, rotas›

üzerinde bulunan ülkelerde Ramazan’›n vazge-
çilmezi tasavvuf müziği eşliğinde iftar yemekleri
ve eski ramazan eğlenceleri ile gelenekleri yaşat-
maya devam ediyor 

UND’nin katk›lar›yla gerçekleştirilen etkinlikte
Ramazan ay› coşkusu, Balkan ülkelerine UND
TIR’lar› arac›l›ğ›yla taş›n›yor. “Kardeşlik T›r’›”Bay-
rampaşa Belediye Başkan› Atila Ayd›ner, Bay-
rampaşa Kaymakam› Abdülkadir Yaz›c›, Arna-
vutluk, Makedonya ve S›rbistan Başkonsoloslar›
ile UND Başkan Yard›mc›s› Zahit Sağl›k’›n da
kat›ld›ğ› bir halk töreni sonras›nda yola ç›kt›.
Konvoy s›ras›yla, Bosna Hersek, S›rbistan, Karadağ,
Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve
Bulgaristan olmak üzere sekiz Balkan ülkesinde
20’den fazla şehre giderek, Türkiye’nin dostluk
elini Balkan halklar›na uzatacak. 

“Kardeşlik” için yollarda

KOSTA SANDALCI

Balnak Yönetim Kurulu Başkan-
vekili Kosta Sandalc›, her mes-

lekte olduğu gibi lojistikte de hiz-
met farkl›laşmas›n›n sektörde
bir ad›m öne geçme ve kazan-
ma anlam›na geldiğini söyledi. 

TURİSTİK 
BÖLGELERDE 

ÖTL TEMİZLİĞİ

B alnak Yönetim Kurulu Baş-
kanvekili Kosta Sandalc› lo-
jistik sektöründe de kazan-
man›n yolunun hizmet fark-

l›laşmas›ndan geçtiğini söyledi. Türki-
ye’deki lojistik firmalar›n›n neredeyse
tamam›na yak›n›n›n Avrupa taş›mas›
yapt›ğ›n› Balnak’›n ise Kuzey Afrika
pazar›nda Tunus ve Fas ile Rusya pa-
zar›na yoğunlaşt›ğ›n› ifade etti.

GÖZLER KUZEY AFRİKA VE
RUSYA PAZARINDA 

Hizmette farkl›laşmak gerektiğini; “ Ho-
rozun çok olduğu yerde sabah zor olur.”
diyerek anlatan Sandalc›;  Türk taş›mac›lar›
içinde Almanya’ya çal›şan çok ama Fas’a
Tunus’a, Rusya’ya, Kazakistan’a, Tacikis-
tan’a, K›rg›zistan’a çal›şan çok az. Bu tip
Niş marketleri seçersek daha cazip bir kar

elde etme imkan›na sahip oluyoruz” dedi.  
‹stanbul’dan ç›kan bir arac›n direkt

gidişle 7-8, aktarmal› gidişle 8-9 içinde
Fas’a ulaşt›ğ›n› belirten Sandalc› burada
yaşanan geçiş belgesi sorunundan da
söz etti. Fas’›n Türkiye ile ikili antlaşmas›
olmad›ğ› için Türk plakal› araçlar›n
ülkeye gidemediğini belirten Kosta San-
dalc› sorunu ‹spanyol plakal› araçlarla
çözdüklerini dile getirdi. 

2011 BALNAK’IN YATIRIM YILI 
Sandalc› sadece bu y›l 10 milyon Euro’luk

araç yat›r›m› yap›ld›ğ›n› yeni al›nan araç-
larla özmal oran›n›n yüzde 24’e ç›kt›ğ›n›
söyleyen Sandalc›, 2008’in Mart’›ndan bu
yana yüzde 30’lara varan bir büyüme ya-
şand›ğ›na dikkat çekerek, 2014 y›l›na
kadar yüzde 50’lik bir büyümeyi hedefle-
diklerinin alt›n› çizdi. 

HOROZUN ÇOK OLDUĞU YERDE SABAH OLMAZ

LOJİSTİK ÖĞRENCİLERİNE 

Lojistik eğitimi alan kursiyerler liman çalışma-
larını yerinde gördü. Sinerji Mesleki Eğitim Ku-
rumu kursunda Türkiye İş-Kurumu'nun finans-

manı ile lojistik eğitimi alan kursiyerler 
İskenderun Limanı'nda uygulama yaptı

Sinerji Mesleki Eğitim Kurumu kursunda
eğitim gören 72 öğrenci ve Sinerji Mesleki
Eğitim Kurumu Lojistik Kursu'ndan 30 öğrenci

‹skenderun Liman ‹şletme Şefliği'ni ziyaret etti.
Ziyarete Sinerji Mesleki Eğitim Kurumu Kurucusu
Mehmet Şahin K›l›ç, Kurs Müdürü Bestami Kara,
Sinerji Mesleki Eğitim Kurumu Eğitimci Perso-
nelleri ‹brahim Eskiocak, Mustafa Akkurnaz,
Ümmühan Sar› ve Sinerji Mesleki Eğitim Kurumu
Araşt›rma Görevlisi Harun Y›lmaz ve Lojistik
Kursu öğrencileri kat›ld›. Sinerji Mesleki Eğitim
Kurumu eğitimcilerini ve öğrencileri ‹skenderun
Liman ‹şletme Şefi Ahmet Sural ve Sabih Bilirim
karş›lad›. ‹şletme Şefi Sural, tüm öğrencilere liman
işletmeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Öğrencilere sağlanan uygulamal› eğitimden
memnun olduklar›n› belirten Sinerji Mesleki
Eğitim Kurumu Kurucusu Mehmet Şahin K›l›ç,
“Türkiye ‹ş-Kurumunun finanse ettiği lojistik
kursu ile Sinerji Mesleki Eğitim Kurumu Özel
Lojistik Kursumuzdan toplam 102 öğrencimiz
bir ayl›k kursun sonunda derslerin daha iyi haf›-
zalar›nda yer edebilmesi gayesiyle ‹skenderun
Liman ‹şletme sahas›nda uygulama alanlar›n›
gösterdik, teorik bilgilerini uygulama sahalar›nda
test etmelerini sağlad›k" dedi.

Uygulamalı eğitim

BALNAK YÖNETiM KURULU BAşKANVEKiLi KOSTA SANDALCI:
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∂ Shell & Turcas, ağır vasıta sürücülerine yönelik çok
boyutlu ve etkin bir sosyal sorumluluk projesini daha
hayata geçiriyor. Farklı illerde bulunan ve ağır vasıta sü-
rücülerine özel hizmetler sunan 10 Shell Extra Mola is-
tasyonunda gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında,
2 Ağustos – 27 Ağustos tarihleri arasında simülatörlerle
emniyetli sürüş eğitimi verilecek. Shell Extra Mola istas-
yonlarını ziyaret eden ağır vasıta sürücüleri, emniyet ke-

merinin önemi, aşırı hız ve alkol kullanımının yaratacağı
tehlikeler, yük ve lastik emniyeti, görünür olmak gibi ko-
nularda eğitim alarak, sürüş bilgilerini geliştirme imkânı
bulacaklar. Etkinliğe katılan sürücüler, yetkili sağlık
kuruluşları tarafından verilen ücretsiz göz muayenesi ve
işitme testi fırsatından da yararlanabilecek. Sürücülere
ayrıca, uzun yolda doğru ve Ramazan ayı boyunca bes-
lenmenin nasıl yapılacağı hakkında da eğitim verilecek.

SHELL’DEN 
AĞIR VASITA

SÜRÜCÜLERİNE
GÜVENLİ SÜRÜŞ

EĞİTİMİ 

Ağ›r ticari araç üreticileri 2
y›ll›k durgunluğun ard›n-
dan, 2011 y›l›nda rekor
üretim ve sat›ş rakamlar›na

endekslendi. Pazar›n 40 bin adetleri
görmesi beklenirken, pazar›n önemli
bir bileşeni olan treyler üreticileri
de hareketlilikten pay›n› ald›. Treyler
üreticileri geçen y›l›n 12 ay›n›n üretim
rakamlar›na bu y›l›n ilk 6 ay›nda
ulaşt›.

TREDER ve TA‹D verilerine bu
y›l›k ilk 6 ay›nda 8 bin 580 adetlik bir
üretim rakam›na ulaş›ld›.  Geçen y›l›n
toplam 3 bin 264 adetlik sat›ş rakam›
ile sektör lideri olan TIRSAN, bu

y›l›n ilk yar›s›nda 3 bin 64 adetlik
sat›ş rakam›n› yakalad›. TIRSAN’›
bin 93 adetle Otokar-Fruehauf izler-
ken, Otokar’›n geçen y›l›n tamam›n-
daki sat›ş rakam› bin 159’du. Treyler
üreticileri listesinin üçüncüsü ise Serin
Makine oldu. Serin geçen y›l›n ta-
mam›nda bin 710 adetlik sat›ş ger-
çekleştirirken, bu y›l›n ilk yar›s›ndaki
sat›ş rakam› 859 adete ulaşt›. 

YÜZDE YÜZ 
BÜYÜYENLER VAR

Daha çok proje bazl› üretim yapan,
siparişe göre bantlar› çal›şan treyler
üreticisi firmalar›n üretim adetlerinde

ise yüzde yüzü aşan art›şlar yaşand›.
Rakamlar öyle gösteriyor ki treyler
üreticileri ister büyük üretici, ister
proje bazl› üretici olsun 2011 y›l›n›n
sonunda hem pazar›n  rekorunu
hem de kendi üretim ve sat›ş rekor-
lar›n› k›racak. 

Ağ›r ticari araç pazar›ndaki canlanman›n yan› s›ra
çekici+treyler kombinasyonun tercih edilme oran›-

n›n artmas› treyler üreticilerinin tam kapasite çal›ş-
mas›n› sağlad›. TREDER ve TA‹D verilerine göre

treyler üretimi yapan firmalar 2010 y›l›n›n 12 ay›n-
da yakalad›klar› üretim rakam›na ilk 6 ayda ulaşt›. 

TREYLER ÜRETİCİLERİ İLK 6 AYDA 
2010 RAKAMLARINI YAKALADI

10 Temmuz 2011 tarihinde yü-
rürlüğe giren ve bu tarihten son-
raki tüm ağ›r ve uzun ticari araç-

larda reflektif şerit uygulamas› art›k
zorunlu hale gelecek.

Türkiye’de 18 Ağustos 2009 tarih ve
27323 say›l› Resmi Gazete’de yay›m-
lanm›ş olan 2007/35/AT yönetmeliği
uyar›nca 10 Temmuz 2011 tarihinde
tescil edilen ağ›r ve uzun ticari araçlarda
reflektif şerit uygulamas› zorunlu hale
gelecek.

10 TEMMUZ 2011’DEN 
BERİ YÜRÜRLÜKTE 

Yürürlüğe giren uygulama ağ›rl›ğ›
7,5 ton ve üzeri bir ağ›r vas›ta veya 3,5
ton üzeri römorklar› kaps›yor. Reflektif
işaretleme ile ilgili 2 farkl› alternatif
söz konusu. Araçlar üzerinde ya komple
ya da k›smi işaretleme yap›labilir. K›smi
işaretleme minimum gerekliliktir. Ref-
lektif işaretleme, araç ya da römorkun
toplam uzunluk ve eni-
nin en az yüzde 80’ini
kaplayacak şekilde ve
araç kenarlar›na müm-
kün olduğu kadar yak›n
olmal›d›r. Buna göre
arac›n ön yüzü beyaz,
yanlar Sar› veya Beyaz,
arka k›s›m ise K›rm›z›

veya Sar› olmal›d›r.
ECE 104 yönetmeliğine uyan retro-

reflektif malzemeler “E” logosu ile ta-
n›mlanmaktad›r. Bu sembol, ürünlerin
bağ›ms›z ve yetkili bir merkez taraf›ndan
test edilip onayland›ğ›n› ve ECE 104’ün
tüm gerekliliklerini sağlad›ğ›n› belgeler.
Reflektif şeridin üzerinde yer alan “C”
malzemenin kategorisini, “E1”Avrupa
Test Enstitüsü Uyruğunu, “104 R” ise
üretici şirketin uygunluk numaras›n›
simgelemektedir.

Ağ›r vas›ta araçla üzerindeki Retro-
Reflektif işaretlemelerin kullan›m›n›
düzenleyen ECE 104 pek çok Avrupa
ülkesi taraf›nda uygulanmaktad›r. 

Özellikle Trafikte gece sürüşlerinde
araçlar›n görünürlülüğünü artt›rmak
için yap›lan uygulamada reflektif işa-
retlemeler arac›n arka ve yan bölüm
profilinin net bir şekilde belirlen-
mesinde büyük önem taş›maktad›r.
Yap›lan bilimsel çal›şmalarda işa-

retlenmiş kamyonlar›n işa-
retlenmemiş kamyonlara
göre kaza oran›n›n 30 kat
azald›ğ›n› ortaya koymak-
tad›r. Sürücüler gece ko-
şullar›nda işaretlenmiş
kamyonlar› daha h›zl› fark
eder ve mesafelerini ayar-
lamalar› kolaylaş›r.

Ağır ve uzun ticari araçlarda 
Reflektif Şerit Uygulaması zorunlu

U.N Ro-Ro’dan yapılan açıklamada Ağustos ayı boyunca gemilerin periyodik havuzların
bakımları nedeniyle sefer programında değişiklikler yapıldı. Buna göre Pendik-Trieste
arasında her gün sefer gerçekleştirilecek. Salı ve Cuma akşamları Pendik’ten kalkan

gemiler Ambarlı’ya uğradıktan sonra Trieste’ye gidecek. Diğer taraftan Ambarlı-Toulon
arasında haftada 3 gün olan sefer 2’ye indirildi. Gemiler Türkiye’den Çarşamba’yı Perşembe’ye
bağlayan gece ile Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece hareket edecek. Ambarlı Trieste
arasında Cumartesi gecesi yapılan sefer de iptal edildi. Türkiye’den gidişlerde bu sefer
programı uygulanırken; Türkiye’ye gelişlerde de değişiklik yapıldı. Buna göre Trieste- Pendik
arasında Perşembe hariç her gün sefer yapılacak. Trieste Samer Terminali’nden Cumartesi
kalkan gemi ise Salı sabahı Ambarlı Limanı’nın ardından Pendik Limanı’na gelecek. U.N Ro-
Ro seferlerdeki bu değişikliğin sadece Ağustos ayına mahsus olduğunun da altını çizdi. 

U.N Ro-Ro’nun
Ağustos sefer
program›nda 
DE⁄iŞiKLiK

FİRMA  ADET 

TIRSAN 3063

Otokar-Fruehauf 1093

SERİN 859

KRONE 582

SCHMİTZ 564

ÖZGÜL 373

KOLUMAN 314

OKT 289

ALİ RIZA USTA 284

ÖZ TREYLER 273

NURSAN 202

TAKDİR DORSE 115

YALÇIN DORSE 65

SEYİT USTA 55
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