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MEVZUAT DEĞİŞMEDİ 

∂ 10 Ekim 2011’de başlayan mevzuata uy-
gunluk çalışmaları gümrüklerde bekleme sı-
kıntısına yol açtı. Nakliyecilerin işini hızlan-
dırmak için uygulanan esneklik, suistimaller
sebebiyle tedbir amaçlı olarak, mevzuatın
getirdiği şartlar doğrultusunda birebir uy-
gulanmaya başladı.  Var olan mevzuata dair
yapılan, “yeni gibi görünen” bu uygulama
nakliyeci için zaman ve para kaybına yol
açsa da kaçakçılığın önüne geçmek için bu
karardan vazgeçilmeyecek gibi görünüyor. 

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞECEK 

∂ Şu an için sadece Erenköy Gümrüğü’nde
tam olarak uygulanmaya başlanan mevzuat
güvenlik için uzun soluklu çalışma olarak
görünüyor. Halkalı’da ise bu uygulama tam
anlamıyla hayata geçmedi. Fiziki koşullar
TIR’ların topluca saha içerisine aynı anda
girmesine engel oluyor. Ancak bu konu için
çalışmalar devam ediyor. Bundan sonra
TIR’lar gümrük sahalarına sadece mühür-
lenmek için girmeyecek. 
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AHMET  
TÜRKOĞLU 

Sıra bizdeymiş, ona göre! 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.98
ANKARA 3.98
‹ZM‹R 3.95
ADANA 3.97

D.BAKIR 4.07
S‹VAS 4.03
I⁄DIR 4.06
HATAY 3.97

Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tica-
ri araçların en son modelleri ile seçkin yan
sanayi kuruluşlarının ürün ve hizmetlerini
buluşturan COMVEX İSTANBUL, 24 - 27
Kasım 2011 tarihleri boyunca TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi Büyükçekmece’de tüm
sektörü bir araya getirecek.  

COMWEX 2011 KAPILARINI AÇTI

SUİSTİMAL HİSSEDİLDİ, ESNEKLİK KALDIRILDI

EN TASARRUFLU 
ŞÖFOR BELLİ OLDU 7’DE

ELEKTRONİK TAKOGRAFLAR 
MİADINI DOLDURDU 5’TE

GİRİŞİMLER ÇÖZÜMSÜZ KALDI
Geçtiğimiz ay yeni bir uygulaman›n başlamas›yla Erenköy
Gümrük Müdürlüğü yaşanan s›k›nt›larla tekrardan gündeme
geldi. Ancak gözden kaç›r›lan önemli bir husus var. 
Bu uygulama var olan mevzuat›n gerekliliği 
doğrultusunda hayata geçti. Yani 
yeni bir mevzuat değil. 

HABERİ 6. SAYFADA 

Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan›
Binali Y›ld›r›m, Bakanl›€›n yeni teflkilat ya-
p›s›na iliflkin düzenledi€i bas›n toplant›s›nda

tafl›mac›lara müjdeli haber verdi. 4925 say›l› Kara
Ulaflt›rma Kanuna göre verilen belgelerin önü-
müzdeki y›l içinde, gelecek 5 y›la yönelik olarak
yenilenece€ini kaydetti. Kanunda belge yenileme
ücretlerinin yüzde 15 olarak öngörüldü€ünü ha-
t›rlatan Bakan Y›ld›r›m sektörü teflvik etmek için
bu oran› yüzde 5’e indirdiklerini söyledi. 

TAŞIMACI NE KADAR KAR ELDE EDECEK? 
Kara Ulaflt›rma Kanununa göre verilen belgeleri

say›larla ele ald›€›m›z zaman çarp›c› bütçeler
ortaya ç›k›yor. Sektörde fluan 37 belge çeflidi
mevcut. Eylül ay› sonu rakamlar›na göre sektörde
toplam belge say›s› 517.698.  Bu veriler do€rul-
tusunda hesap yap›l›rsa Belgelerin yüzde 15 üze-
rinden yenilenmesiyle yaklafl›k olarak 162.491.
113.620.10 TL Ulaflt›rma bakanl›€›na ödeniyordu.
Ancak yap›lan indirimle yüzde 5’e düflen yenileme
ücretinin bilançosu toplamda 54.167.713.206
TL’ye düfltü. Bu indirimle birlikte 108.323.404.414
TL, yenileme yapacak belge sahiplerinin cebinde
kalacak. Örne€in; C2 yetki belgesi sahibi belge
yenileme döneminde 8.547.15 TL ödeyecekken
yap›lan indirimle 2.849.05 TL ödeyecek. 

Belge yenileme 
ücretlerinde indirim

BAKAN SÖZÜNÜ TUTTU TIR İSTATİSTİKLERİ 

TOBB’un Uluslararas› Karayolu Tafl›-
mac›l›€›na iliflkin istatistiklerine göre;
bu y›l›n Ekim ay›nda, geçen seneye

oranla art›fl yafland›. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli€i, Ticaret ve TIR Dairesi
Baflkanl›€›’n›n verilerine göre, 2011 y›l›
Ekim ay›nda, 2010 y›l› Ekim ay›na göre
Verilen Geçifl Belgesi say›s›nda yüzde
0,32’lik, TIR Karnesi say›s›nda da yüzde
2,29’luk bir art›fl yafland›.

Ayn› verilerden, bu y›l›n ilk on ay›nda
Verilen Geçifl Belgesi say›s›nda geçen y›la
göre yüzde 3,89’luk bir azalma, yine ayn› dö-
nemde verilen TIR Karnesi say›s›nda ise yüzde
3,32’lik bir art›fl görülüyor. 

2011 YILI SAYISAL TAKOGRAF 
KARTLARI İSTATİSTİKLERİ

Verilen istatistiklere göre, Takograf rakam-
lar›nda Ocak ay›ndan bu yana Sürücü Kart›
rakamlar›nda düflüfl gözlendi. 2011 y›l› içinde
toplam 14.528 adet sürücü kart›, 463 adet
flirket kart› ile 80 adet servis kart› üretilerek,
sahiplerine ulaflt›r›ld›. 

YEPYENİ FORD’LAR İÇİN GERİ SAYIM TAMAMLANDI

YEPYENİ FORD RANGER
COMWEX’DE TANITILACAK

2011 y›l›n›n 9 ay› 
ARTIfiLA GEÇT‹

Sektörün önemli fuarlar›ndan
biri olan Comwex için geri say›m
sürüyor. Fuara kat›lacak firma-

larda art›k son haz›rl›klar›n› tamam-
l›yor. Fuar›n iddial› markalar›ndan
olan Ford,  iki sürprizle kullan›c›lar›n
karfl›s›na ç›kacak. Ticari araç paza-
r›nda lider konumda olan Ford, yeni
Duratorq motoru ile kalbi yenilenen
Transit ve yepyeni Ranger ile gövde
gösterisi yapmaya haz›rlan›yor. 

2. SALONDA 2 LANSMAN
Ticaret hayat›n›n her alan›nda var-

l›€›n› sürdüren Ford, COMVEX Fua-
r›’n›n 2’nci salonunda yeni ürünleriyle
ç›karma yapacak. Bir önceki nesline
göre yüzde 17’lik yak›t ekonomisi
sunan yeni Duratorq motora sahip
Transit modellerinin yan› s›ra aktif
yaflam tarz›na sahip müflteriler kadar
esnaf, çiftçi ve kamu kurumlar› tara-
f›ndan da büyük be€eni kazanan Ran-
ger’›n da yeni nesli sergilenecek.

DURATORQ İLE 
YÜZDE 17 YAKIT TASARRUFU 

Türkiye’de üretilen Transit’te kul-
lan›lan  Duratorq’un yeni nesli, daha
verimli, daha ekonomik ve dayan›kl›
olarak tasarland›. 2.2 litrelik motorda
kullan›lan 6 ileri flanz›man tüm ürün
ailesinde standart olarak sunulmaya
baflland›. Daha konforlu yolculuklara
olanak tan›yan sessiz ve Euro4 ile
Euro5 normlar›na uygun düflük CO2
sal›ml› çevre dostu yeni nesil Dura-
torq motor ailesi yüzde 17’ye varan
yak›t tasarrufu sunuyor. Yeni moto-
ruyla görücüye ç›kacak olan Transit
Comwex Fuar›’n›n merakla beklenen

araçlar› aras›nda yerini ald›. 

YEPYENİ FORD RANGER 
Ford markas›n›n ikinci sürprizi ise bafl-

tan sona yenilenen Ford Ranger modeli
olacak. Yenilenen modelde geleneksel
zorlu flartlara uyum özelli€ini daha fazla
yük kapasitesi, daha yüksek performans
ve yak›t ekonomisi, daha fazla konfor ve
güvenlik, ak›ll› teknolojiler ve yeni kasl›
görünüflle birlefltiriyor. EuroNCAP çar-
p›flma testlerinden 5 y›ld›z alarak s›n›f›nda
bugüne kadarki en yüksek de€ere imza
atan Ranger’›n Wildtrak modelinde yeni
yan perde havayast›klar› ve gö€üs koru-
mas› için de ön koltuk yan hava yast›klar›
standart olarak yer al›yor.

Ford tutkunlar›n›n merakla beklediği, 
yenilenen Transit ve lansman› yap›lacak

Ranger Comwex Fuar›’nda vitrine ç›kacak.

2010 (Ekim) 2011 (Ekim) Değişim
Verilen Geçiş Belgesi 83.879 84.146 % 0,32
Verilen TIR Karnesi 57.313 58.628 % 2,29

2010 2011 Değişim
Verilen Geçiş Belgesi 777.775 747.488 %-3,89
Verilen TIR Karnesi 543.579 561.610 % 3,32

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım yetki belgeleri yenileme konu-
sunda indirim gerçekleştirdiklerini açıkladı.
%15 olan belge yenileme ücreti %5 indirildi. 

KASIM AYINDA DA MOTORİNE ZAM GELDİ
Artık rutin bir hale gelen motorin

zammına bir yenisi daha eklendi. Dünya
genelinde yükselen petrol fiyatları ül-
kemizde de motorinin fiyat artışına se-
bep oldu. TÜPRAŞ, motorinin fiyatlarına
8-10 kuruş arasında zam yaparken,

şirketler de fiyatlarına 10-13 kuruş
aralığında yansıttı. Yetkililer varili 111
doları bulan ham petrol fiyatlarındaki
artış ve yüksek seyreden kur nedeniyle
zammın geldiğini aktardı. PETDER’in
2011 ocak-eylül dönemi sektör rapo-

runa göre 2011 yılının ilk dokuz ayında
benzinler, motorinler ve LPG otogaz
toplamından oluşan otomotiv yakıtları
toplam tüketimi 2010 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 4,7 artarak 18,3
milyon metreküp olarak gerçekleşti.
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TESLİMAT

TASIMACILAR
∂ Emsa Denizçilik şirketi on adet Kässbohrer açık hava treylerini
teslim aldı. TIRSAN  Adapazarı fabrikasındaki gerçekleşen teslim
törenine EMSA Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Emre Salargil,
TIRSAN Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Bursa Ağır
Vasıta Satış Müdürü Mehmet Demir ve Bölge Satış Danışmanı
Semih Sualp katıldı. EMSA Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Salargil; Kässbohrer’ın açık Pazar lideri olduğunu vurgulayarak ko-
nuşmasına şunları söyledi: ‘2008 yılı sonunda lansmanı yapılan

Kässbohrer açık kasa araçlarımız her ürünü taşımak için uygundur
ve yüksek mukavemet gücü nedeniyle müşterilerimizden sürekli
olumlu geri dönüşler almaktayız. Pek çok farklı ürünün taşımacılığına
uygun olması müşterilerimize kolaylık ve rahatlık sağlamakta.Toplam
15 çekici ve 15 treylerden oluşan filomuz ile tüm Türkiye’ye
taşımacılık hizmeti sunmaktayız. Kässbohrer açık kasa treyleri seç-
memizin sebebi; Arkasında TIRSAN güvencesi olan Kässbohrer
açık kasanın rakiplere göre çok daha avantajlı olması.” dedi.

EMSA DENİZCİLİK
KÄSSBOHRER’LARI

TESLİM ALDI

Gaziantep merkezli firma
fiahin Nakliyat tercihi-
ni yine DAF-T›rsan’dan
yana kulland›. DAF-T›r-

san, Samand›ra tesislerinde gerçek-
lefltirilen teslimat töreni ile fiahin
Nakliyat 15 adet çekici ve 15 adet
T›rsan semi-treyleri filosuna ekledi.
Araçlar›n› DAF-T›rsan VIP Sat›fl
Uzman› Ertu€rul Erkoç’tan teslim
alan fiahin Nakliyat Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Taner, DAF ve T›r-
san markal› araçlar› tercih etme se-
beplerini flöyle aç›klad›: “Uluslar-
aras› nakliye firmalar› aras›nda en
büyük DAF çekici filosuna sahip

firmalardan biriyiz. 15 y›ld›r DAF
çekicileri tercih ediyorum, çünkü
benim için ideal motor çok önemli.
DAF’›n motor ömrü tercihimi
DAF’tan yana kullanmam›n en
önemli nedenidir. Ayn› zamanda
sat›fl sonras› servis hizmetlerinden
çok memnunum. ‹kinci el de€eri
en yüksek araç. fiu an filomuzda
yüzün üzerinde DAF var. Yüz tane

daha alacak olsam tercihim yine
DAF ve T›rsan’dan yana olur. Çünkü
bu mükemmel ürünlerin arkas›nda
gerek sat›fl gerekse sat›fl sonras›nda
çok güçlü bir organizasyon var.” 

‹lk günden bu yana yola DAF-
T›rsan ile devam ettiklerinin alt›n›
çizen Taner, bundan sonra ki ça-
l›flmalar›n›n da yine beraber olma-
s›n› temenni ettiklerini belirtti.

Filosunun tamamı DAF ve TIRSAN 
ürünlerinden oluşan Şahin Nakliyat, yeni

teslimatıyla gücüne güç kattı.

Eylül Lojistik’in tercihi 
Renault Trucks oldu
∂ Tercihini Renault Trucks modelle-
rinden yana kullanan Eylül Lojistik
Filosuna 10 araç ekliyor.

Hür türlü ithalat, ihracat kontenyer
tafl›mac›l›€› ve parsel tafl›mac›l›k ya-
pan Eylül Lojistik kaliteli hizmetini
Renault Trucks’›n modelleriyle ta-
maml›yor. Toplamda 10 adetli araç
tesliminin ilk 3 adedini teslim alan
Eylül Lojistik tercihini Prem›um 430

19 t 1200 Intarderli araç modelinden
yana kulland›. 

Araçlar›n sat›fl anlaflmas›n› gerçek-
lefltiren Sat›fl Temsilcisi Tayfun
F›ç›c›;yüksek performans ve konforun
yan› s›ra yak›t ekonomisi nedeniyle
araçlar›n tercih edildi€ini belirtti. 

Teslimat törenini firmalar›n yetkilileri
Gürkan Eryi€it, Sezai Uygur ve Fah-
rettin Alt›ntafl bir arada gerçeklefltirdi. 

KITA Logistics Türkiye’nin
EN GENÇ filosunu kurdu 
∂ Yeni yat›r›mlar›yla sektördeki viz-
yonunu geniflleten Kat› Logistics, genç
filosunu Mercedes- Benz Türk model-
leriyle kurdu. 

Proje lojisti€inde Türkiye’nin önde ge-
len flirketlerinden biri olan K›ta Logistics
gerçeklefltirdi€i yat›r›mlar ile de ad›ndan
söz ettiriyor. Türkiye’de ve dünyan›n
pek çok ülkesinde kendi filosundaki
araçlar ile uluslararas› tafl›mac›l›k ger-
çeklefltiren K›ta Logistics, 105 adet Mer-
cedes-Benz  Actros 1841 LSNRL Euro5
arac› ve Koluman marka Perdeli Mega
Treylerleri  tercih ederek filosunu ge-
niflletti. K›ta Logistics gerçeklefltirdi€i
son yat›r›m› ile filo yafl ortalamas› aç›-
s›ndan en genç flirket oldu. 

Düzenlenen teslimat törenine, K›ta
Logistics Yönetim Kurulu Baflkan› Er-

can Ataman, Mercedes-Benz Türk
A.fi.’den Kamyon Pazarlama ve Sat›fl
K›s›m Müdürü Burak Tar›m, Merce-
des-Benz Türk ‹stanbul Bayii Koluman
Motorlu Araçlar Genel Müdürü Ali
Salt›k, Hama Oto Kiralama A.fi Genel
Müdürü Kenan Çetin ve Filo Müdürü
Tu€bay Ataman kat›ld›.

Teslimat s›ras›nda konuflma yapan
K›ta Logistics Yönetim Kurulu Baflkan›
Ercan Ataman, Mercedes-Benz’i tercih
etme nedenlerinin üstün kalite, konfor
ve çevre dostu modern motor tekno-
lojisi oldu€unu belirtti. K›ta Logistics
olarak gerçeklefltirdikleri dev yat›r›m-
lara dikkat çeken Ataman, adrese teslim
tafl›mac›l›kta Türkiye’nin bir numaral›
lojistik firmas› olmay› hedeflediklerini
de sözlerine ekledi.

YİNE ‘DAF-TIRSAN’ DEDİ

ERAS İNŞAAT KOLUMAN İLE EL ELE 
∂ Yatırımlarına hız kesmeden devam eden
Eras İnşaat yeni yatırımlarında tercihini Ko-
luman’dan yana kullandı. Nuh Beton Bü-
yükbakkalköy Hazır Beton Tesisleri’nde
gerçekleşen teslimat törenine Eras İnşaat
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özgün,
Nuh Beton Atelyeler Bakım Müdürü Kemal
Önder ve Koluman Motorlu Araçlar Beton
Araçları Satış Müdürü Emre Sarp katıldı.
2011 yılında geçtiğimiz yılları geride bırakan
inşaat yatırımlarına kaliteli hizmetiyle öne
çıkan hazır beton sektörünün öncülerinden
Nuh Beton’un en büyük taşeronu Eras İn-
şaat’ın yönetim kurulu başkanı Sn. Erdoğan
Özgün yatırım kararı tercihlerinde, araç
tedariği konusunda kaliteli marka ve gü-
venilir tedarikçiler ile çalışmanın önemini
belirtti.  1987 yılında kurulmuş olan Eras
İnşaat, 2002 yılından itibaren Nuh Beton
A.Ş.’ye; ait Adapazarı, Adapazarı Çamyolu,

Düzce, İstanbul Kartal, İstanbul Fikirtepe,
İstanbul Cevizli, Hereke , Gebze, Yalova,
Gemlik , Altınova, İstanbul Bahçeşehir, İs-
tanbul Zincirlikuyu, İstanbul Kayabaşı, Bi-
lecik, Mekece, Geyve hazır beton tesislerinin
işletmeciliğini başarı ile yürütüyor. 

SEKTÖRDE KAN KAYBI OLMAYACAK
Önümüzdeki dönemde araç yatırımla-

rında hız kesmeyeceklerini söyleyen Özgün
2012 yılında da İnşaat ve dolayısı ile hazır
beton sektörünün kan kaybetmeyeceğini
belirtti. Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin de
ortağı olan, ticari araç ve üstyapıları ko-

nusunda 46 yıllık tecrübesi ve güvenilirliği
ile Koluman, Türkiye temsilcisi olduğu
JunJin ile özellikle hazır beton sektöründe
faaliyet gösteren firmalara çözüm ortaklığı
sunuyor. Mercedes-Benz marka kamyon-
ların tartışmasız servis ve yedek parça
avantajının yanında, JunJin için satış sonrası
hizmetlere ağırlık vererek servis ağlarını
genişlettiklerini ve taşıyıcı kamyon ile
pompa üstyapısı için servis bütünlüğü ve
kolaylığı sağladıklarını belirten Sarp, he-
deflerinin Beton Pompası pazarında pazar
paylarını birinci sıraya yükseltmek oldu-
ğunu söyledi. 

Nuh Beton’un en büyük taşeronu Eras İnşaat, 80 adedi özmal olan
toplam 250 araçlık filosuna eklediği 7 adet Mercedes-Benz 

Axor 3236 B mikser kamyonu ve 2 adet JunJin 38-4.16HP beton
pompası yatırımında Koluman ile el sıkıştı. 

∂ A€›rl›kl› olarak Avrupa
bölgesine nakliyat yapan ve
faaliyetlerini Kayseri’deki
merkez lokasyonundan ger-
çeklefltiren Navruz Ulus.
Nak. filosundaki tak›m araç
say›s›n› 39’a ç›kartt›. Araç-
lar›n› DAF-T›rsan Pazarlama
Yöneticisi Say›n Haluk
Özen’den teslim alan Nav-
ruz Ulus. Nak Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Say›n Ayhan
Navruz: “1995 y›l›ndan bu
yana DAF kulland›klar›n›
belirterek,. gerek sa€laml›€›,
gerekse düflük iflletme ma-
liyetleri ile en düflük amor-
tisman giderine sahip olun-
du€unu, tercihlerinin gele-
cekte de DAF ve T›rsan
ürünlerinden yana olaca€›n›
belirtti.

Navruz Nakliyat filosunu yine
DAF-TIRSAN ‹LE BÜYÜTTÜ

DAF-Tırsan Saman-
dıra tesislerinde ya-

pılan tören ile 4 adet
FT XF105.460 çekici

ve 4 adet Tırsan
semi-treyleri Navruz

Uluslararası Nakli-
yat’a teslim edildi.

ŞAHİN NAKLİYAT 

GERÇEKLEşTiRiLEN TESLiMAT TÖRENi iLE şAHiN
NAKLiYAT 15 ADET ÇEKiCi VE 15 ADET TIRSAN

SEMi-TREYLERi FiLOSUNA EKLEDi.

DAF-TIRSAN/ŞAH‹N NAKL‹YAT

DAF-TIRSAN/NAVRUZ NAKL‹YAT

KOLUMAN/ERAS ‹NŞAAT

RENAULT TRUCKS/EYLÜL LOJ‹ST‹K

MERCEDES/KITA LOJ‹ST‹K

Nuh Trans filosunu DAF ve 
T›rsan Frigo ile geniflletti
∂ DAF-TIRSAN Otomotiv Samand›ra
tesislerinde düzenlenen tören ile Nuh
Trans Tafl. Ltd. fiti., teslim ald›€› 3 adet
DAF XF105.460 çekici ve 3 adet T›rsan
Frigorifik treyler ile filosundaki araç sa-
y›s›n› 40 çekici ve 40 treyler’e ç›kard›. 

Nuh Trans Yönetim Kurulu Baflkan›
‹hsan Turan araçlar›n› DAF-TIRSAN
Otomotiv Sat›fl Müdürü Lale Bayo€-
lu’ndan teslim ald›. Törende konuflma
yapan Bayo€lu, bir kere DAF ve TIRSAN
ürününe sahip olma ayr›cal›€›n› yaflayan
firmalar›n, sonraki yat›r›mlar›nda da
mutlaka DAF ve TIRSAN ürünlerini

tercih ettiklerini belirtti. 
Nuh Trans Yönetim Kurulu Baflkan›

‹hsan Turan, DAF ve TIRSAN ürünlerini
tercih etme nedenlerini flöyle aç›klad›:
“Geçmiflten bugüne T›rsan treylerlerini
kullan›yoruz ve çok memnunuz. Frigorifik
tafl›mac›l›k yüksek sorumluluk ister. Bu
yüzden risk alma flans›n›z yok. Ancak
kalitesine güvendi€imiz sonuna kadar
ürününün arkas›nda olan bir markaya
yat›r›m yapabiliriz. Bu da çekicide DAF,
treylerde de TIRSAN’d›r. Bu markalar
bu güne kadar güvenimizi bofla ç›kar-
mad›.Bu tercihimizde çok etkili oldu.”

DAF-TIRSAN/NUH TRANS
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EKOL’ÜN
YURTDIŞI ATAĞI

SÜRÜYOR 

∂ Türkiye’nin en büyük entegre lojistik şirketlerinden Ekol Lojistik, Romanya lojistik
sektörünün lider isimlerinden Omega Ro’yu satın alarak Avrupa yatırımlarına ara
vermeden devam ediyor. Türkiye - Avrupa arası karayolu taşımacılığında pek çok
pazarda lider olan Ekol; bu yatırımıyla, liderliğini Romanya karayolunda da devam
ettirmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği üyesi olan ve hızla gelişen Romanya’nın lojistik
yolları üzerinde önemli bir konumda bulunması, Avrupa’da güçlenmeyi hedefleyen
Ekol için büyük önem taşıyor. 1970 yılından bu yana Avrupa’da lojistik sektörünün li-
derlerinden olan ve uzun yıllardır Ekol’ün Yunanistan’daki acenteliğini yürüten Omega

Greece’in 2005 yılında Romanya’da kurduğu Omega Ro; 6.000 m2 depolama alanına
ve 2 milyon Euro ciroya sahip. Ekol; Romanya’da sahip olduğu 6.000 m2 deposuyla,
pek çok müşterisi için diğer firmalardan farklı olarak sadece karayolu nakliye hizmeti
değil; aynı zamanda depolama, toplama, paketleme ve dağıtım hizmeti de verebilecek.
Romanya ile birlikte Avrupa’da 10.000m2’yi aşan depolama alanına ulaşan firma,
önümüzdeki 5 yıl içinde Romanya’da 10 milyon Euroluk ilave yatırım planladığını
açıkladı.  Ekol Almanya ve Ekol İtalya’dan sonra şimdi Ekol Romanya’yı kuran Ekol
Lojistik;  yurt dışında kuracağı dördüncü bir şirket için de çalışmalarını sürdürüyor.  
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Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) verilerine göre Mercedes ağır 
ticari araç satışlarında (kamyon-çekici) birinciliği kaptırmadı. Treyler satış-

larında da TIRSAN geçen yıl olduğu gibi bu yılda liderliğini korudu. 

ÇEKİCİDE MERCEDES 
TREYLERDE TIRSAN Ford Otosan ilki baflard›

Bu y›l›n ilk 9 ay›n›n rakamlar›na göre Ford
Otosan, iç ve d›fl pazarda liderlik koltu€una

oturdu. Toplam ihracat adedinde 1,5 milyon ra-
kam›n› Brezilya'ya gönderdi€i Transit ile aflt›.  

Opet e€itim için Türkiye yollar›nda  

Kosta Sandalc› FIATA’n›n yönetim kurulunda

∂ Akaryak›t sektörünün öncü markas› OPET’in Full
Serisi Madeni Ya€lar› bilgilendirme toplant›lar›
“Neden OPET…” konu bafll›€› ile düzenleniyor.
Servis müflterilerinin ve sanayi sitelerindeki müfl-
terilerin misafir edildi€i ve “Yavuz Seçkin ile Ya€
Adam Show” ile renklenen toplant›lar, ayn› zamanda
son kullan›c›lara yönelik, yerinde e€itim uygulamalar›
ile müflterilerini bilinçlendirmeyi amaçl›yor. 27
ilde üçer günlük aktiviteler düzenleyen OPET,
sanayi siteleri e€itimleri, servis uygulamalar› ve
“Yavuz Seçkin ile Ya€ Adam Show ” ile y›l sonuna
kadar yaklafl›k 10 bin kifliye ulaflacak.

ÜLKENİN TÜM YAĞ İHTİYACI KARŞILANIYOR 
OPET Madeni Ya€lar Pazarlama Müdürü Serdar Ay-

dinç, “H›zla yükselen pazar pay›m›zda eme€i olan
de€erli müflterilerimizin her zaman yanlar›nda ol-
du€umuzu hissettirmek için bu tarz projeler devam

edilece€iz. Geçti€imiz y›l lansman›n› yapt›€›m›z
full markalar›m›z ile ileri teknoloji ya€lar üretiyoruz
ve ülkemizdeki ya€ ihtiyac›n›n tamam›n› karfl›la-
yacak ürün gam›na sahibiz. Ülke çap›nda güçlü
bir distribütör a€›na ve depolama kapasitesiyle ve
yüzü aflk›n sat›fl temsilcimiz ve bölge müdürümüzle
sürekli pazar›n nabz›n› tutuyoruz. Ayr›ca 20’yi
aflk›n ülkeye ya€ ve oto bak›m ürünü gönderiyoruz.
Bölge Toplant›lar›m›z ile gücümüzü müflterilerimiz
ile paylafl›yoruz, eksiklerimizi tamaml›yoruz.” di-
yerek toplant›y› özetledi.

EĞİTİM HERYERDE 

OPET, geçti€imiz y›l pazara sundu€u Full
Serisi Madeni Ya€lar› tan›t›m› kapsam›nda,
müflterilerinin sat›fl faaliyetleri desteklemek
ve motivasyon art›rmak amac› ile Türkiye

çap›nda bölge toplant›lar› bafllatt›. 

Müşterilerin bilinçlenmesi için eğitimler başlatan Opet, yağ kullanıcılarına ve satıcılarına ulaşarak farklı bir aktiviteyle eğlencelei toplan-
tılar düzenliyor. Opet toplantılarına katılanlar hem eğlence hem de eğitimi aynı anda yaşıyor. 

∂ Ford Otosan, 2011 y›l›nda dolar baz›nda geçen
y›la göre yüzde 18 art›flla 314 milyon dolar te-
mettü da€›tm›fl olacak. 

ÇITA YÜKSELDİ
Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, baflar›l›
finansal sonuçlardan memnuniyet duyduklar›n›
belirterek, flunlar› söyledi: "2002 y›l›ndan bu
yana elimizde tuttu€umuz pazar liderli€ini bu
dönemde de kimseye b›rakmad›k. Otomotiv
pazar›nda üst üste 10 y›ld›r sürdürdü€ümüz li-
derli€imiz ve üretti€imiz ticari araçlar›n ihraç
pazarlarda büyük be€eni kazanmas› ile baflar›-
lar›m›z› sürdürülebilir k›l›yoruz.  ‹ç ve d›fl pa-
zarlardaki sat›fllar›n canlanmas›yla Ford Oto-
san'›n 2010 y›l›n›n ayn› döneminde yüzde 70
civar›nda olan kapasite kullan›m oran› yüzde
90 seviyelerine yaklaflt›. Toplam üretim hac-
mimiz bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 31 artt›. ‹hracata bafllad›€›m›z tarihten
bu yana toplam ihracat adedinde 1,5 milyon
rakam›n› Brezilya'ya gönderdi€imiz Transit ile
aflt›k. Ford Otosan olarak son sekiz y›lda hisse-
darlar›m›za ödedi€imiz toplam temettü miktar›
2,2 milyar dolar› geçti. 2011 y›l› sonunda ise
hem iç hem de d›fl pazarlardaki olumlu seyir
neticesinde rekor sat›fl adedine ulaflmay› he-
defliyoruz. Amac›m›z, 10'uncu y›lda da pazar
liderli€imizi korumak, üretim ve sat›fl perfor-
mans›m›zdaki art›fl› devam ettirmektir." Ford
Otosan'›n yurtiçi sat›fl gelirleri de 2010'un ilk
9 ay›na göre yüzde 46 art›fl göstererek, 3.162
milyon TL'ye ulaflt›.

AHMET MUSUL

∂ Türkiye’nin lider lojistik firmala-
r›ndan Balnak’›n Yönetim Kurulu Bafl-
kan Vekili Kosta Sandalc›, Uluslararas›
Tafl›ma ‹flleri Organizatörleri Dernekleri
Federasyonu (FIATA) yönetim kuruluna
seçilen ilk Türk oldu.  M›s›r’da toplanan
FIATA yönetiminin yeni ald›€› karara
göre, Sandalc› kurumun yönetim ku-
rulunda görev alacak.

FIATA’n›n M›s›r'›n baflkenti Kahi-
re'de 4 gündür süren ve 740 kat›l›mc›-
n›n haz›r bulundu€u kongresinde Tür-
kiye’yi temsilen kat›lan Sandalc›, geçerli

204 oydan 158’ini alarak yönetim ku-
ruluna girdi.  

FIATA’n›n 85 y›ll›k tarihinde ilk kez
bir Türk’ün yönetim kuruluna seçildi.
International Federation Of Freight
Forwarders Associations  (FIATA) mer-
kezi Avusturya Viyana’da bulunan ve
1926’da kurulan organizasyon dünyan›n
her yerinde sektörün tan›t›m› ve hak-
lar›n› korumak için çal›fl›yor.Sandalc›,
“85 y›ll›k köklü bir kuruluflta Türki-
ye’yi temsil etmek benim için gurur
verici” diye duygular›n› dile getirdi. KOSTA SANDALCI

M
ercedes 2010 y›l›nda yapt›€› toplam sat›fl›
2011’in ilk 9 ay›nda geçerek kendi rekorunu
k›rd›. 2010 y›l› toplam kamyon sat›fl›nda Mer-
cedes’i Ford takip etti. 2010 y›l› toplam kamyon

sat›fl› 3793 olan Mercedes, 2011’in ilk 9 ay›nda bu rakam›
5328 adet sat›fl gerçeklefltirerek geçti. Mercedes’i 3225
(2011 ilk 9 ay) sat›flla Ford takip ederken Scania 146,
Renault 137 ve Hyundai 102 adet sat›flla 2011’in ilk 9 ay›n›
kapatt›lar. 2011 y›l› a€›r ticari araç sat›fllar› aç›s›ndan çok
verimli bir y›l olarak devam ediyor. Geçti€imiz 3 y›l›n sa-
t›fllar›na göre kamyon, çekici ve treyler sat›fllar›nda art›fl
gözlemlendi. Ayr›ca gene TA‹D’in verilerine göre Mercedes
2011’in ilk 9 ay›nda 740 adet otobüs sat›fl› gerçeklefltirdi.

ÇEKİCİ SATIŞLARINDA DA 
MERCEDES BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU

Mercedes çekici sat›fllar›nda da kendi rekorunu egale
ederek, 2010 y›l› toplam sat›fl olan 4102 adedi 2011’in
ilk 9 ay›nda toplam 6143 adet sat›fl ile geçti. Mercedes’i
2485 adet çekici sat›fl›yla Ford, 2291 ile Scania takip
etti. 2011’in ilk 9 ay›nda Renault 1874, DAF ise 971
adet çekici sat›fl› gerçeklefltirdi.

TREYLER/RÖMORK 
SATIŞLARINDA TIRSAN BİRİNCİ

Treyler (römork) sat›fllar›nda ise T›rsan geçti€imiz y›l
oldu€u gibi bu y›l›n ilk 9 ay›nda da birincili€ini koruyarak,
geçti€imiz y›l (2010) 1853 olan toplam treyler/römork
sat›fl›n›, 2011’in ilk 9 ay›nda 3640 adedi bularak geçti.
Treyler/Römork sat›fllar›nda T›rsan’› Otokar-Fruehauf
ortakl›€› takip etti. Otokar-Fruehauf ortakl›€› 2011’in
ilk 9 ay›nda 1452 adet treyler/römork sat›fl› gerçekleflti-
rerek 2010 y›l›ndaki toplam sat›fl› olan 807 adedi geçti.
Otokar-Fruehauf’u 2011’in ilk 9 ay›nda toplam 914
sat›flla Schmitz takip etti. Schmitz 2010 y›l›nda toplam
455 adet treyler/römork sat›fl› gerçeklefltirmiflti.

Mercedes 5328
Ford 3225
Hyundai 102
Scania 146
Renault 137

2011 YILI (İLK 9 AY) 
KAMYON SATIŞ GRAFİĞİ

Mercedes 3793
Ford 1807
‹veco 355
Scania 105
Renault 63
Volvo 109

2010 YILI TOPLAM
KAMYON SATIŞ GRAFİĞİ

Mercedes 2166
‹veco 311
Renault 75
Scania 73
Volvo 73

2009 YILI TOPLAM
KAMYON SATIŞ GRAFİĞİ

Mercedes 3947
Renault 255
Scania 212
‹veco 168

2008 YILI TOPLAM
KAMYON SATIŞ GRAFİĞİ

2008’DEN
BERi LiDER
AYNI iSiM 
2008 yılından bu
yana kamyon satış-
larında ilk sırayı kim-
seye kaptırmayan
Mercedes bu yılın ilk
9 ayında kendi re-
korunu da egale etti. 
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∂ Ulaştırma Bakanlığı’nın izniyle verilen SRC 5/ ADR eğitimleri için Hayırlı
Eğitim Merkezi kapsamını genişletti. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri
için zorunlu olan SRC 5/ ADR belgelerini verecek kurumların, Ulaştırma Ba-
kanlığı’nın onayından geçmesi gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığınca, Karayolu
ile Tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerine yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitim
Yönergesi  yayınlanan karara göre; SRC-5 / ADR Belgesi almak için sürücünün
mutlaka SRC-3 veya SRC-4 Belgelerinden birine sahip olması gereklidir.

Hayırlı Eğitim Merkezi olarak Ulaştırma Bakanlığı onaylı SRC 5 / ADR
eğitimlerine devam eden firma hizmet ağını ve hizmet yelpazesini genişletti.
Bir yıllık yetki belgesinin sona ermesinden sonra, Ulaştırma Bakanlığı’ndan
onay alarak, eğitimlerine tekrardan başlayan Hayırlı Eğitim Merkezi sektör
için önem taşıyan SRC 1- SRC 2 -  SRC 3 - SRC 4 -ÜDY  - ODY  belgelerinin
eğitimlerini de sunmaya başladı. Yakın bir tarihte hizmet ağını genişletecek
olan eğitim merkezi, Mersin’de de belgeler vermeye başlayacak. 

YEREL
TASIMACILAR SRC 5 / ADR 

EĞİTİM ALMAK
İSTEYENLERE 

FIRSAT

HANDE ÇOLPAN

Ortado€u’da bafllayan “Arap Bahar›
“de€iflimi ile bafllayan siyasi ayak-
lanmalar Suriye’de zor günlerin
yaflanmas›na sebep oluyor. Suriye

Baflkan› Beflir Esad yanl›lar› ve karfl›tlar› ara-
s›nda ç›kan siyasi savafl, ticari iliflkileri de et-
kiliyor. Türkiye hükümetinin Esad karfl›tlar›na
destek vermesiyle, Esad yanl›lar›n›n ve askeri
güçlerin Türkiye’ye bak›fl aç›s› de€ifliyor. Bu
durum en çok nakliye sektörünü etkiliyor.
fiuan için TIR’lar›n geçiflinde bir s›k›nt› ya-
flanm›yor. Ancak, gece yap›lan tafl›mac›l›klar
tam bir kabus haline dönüyor. Kimli€i belirsiz
kiflilerce TIR’lar›n taranmas›, seyir halinde ki
TIR’lar›n önünün kesilip floförlerin gasp edil-
mesi ve hatta daha ilerisi can güvenli€inin gi-
derek yok olmas›. ‹flte bu çarp›c› sonuçlar
bölgedeki tafl›mac›l›€›n düfltü€ü durumu ye-
terince aç›k olarak belirtiyor. 

Konuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlayan Uluslar
aras› Nakliyeciler Derne€i (UND) Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Y›lmaz bölgede yaflanan
son geliflmeleri aktard›. fiuan için TIR kon-
voylar›n›n geçifllerinde bir s›k›nt› yaflanmad›€›n›
söyleyen Y›lmaz, ancak birkaç gün sonras›nda
neler olabilece€ini tahmin edemediklerini dile
getirdi ve “Olaylara günlük bak›yoruz. Yaflanan

siyasi geliflmeleri bizde yak›ndan
takip ediyoruz. fiuan Cilvegözü

S›n›r Kap›s› aç›k, TIR’lar›n ge-
çifli sa€lan›yor. Ama ikili ta-
fl›mac›l›kta ve transit geçifl-
lerde çok büyük s›k›nt›lar ya-
fl›yoruz.”  sözleriyle ifade etti. 

BÖLGEDE CAN 
GÜVENLİĞİ YOK

Bölgede artan
gerilim ve Türk

hükümetinin, Suriye yönetimine karfl› olan-
lara destek vermesinden dolay› bölgeye ya-
p›lan tafl›mac›l›klarda zor anlar yaflan›yor.
Olay boyutlar› hiçte hafife al›nacak durumda
de€il. Konuyla ilgili aç›klama yapan Y›lmaz,
can güvenli€inin art›k yok olmak üzere ol-
du€unu söylüyor: “Orada ki yöneticilerin
Türk Nakliyecilere karfl› tav›rlar› de€iflti.
Askeri Esad destekçileri kat› davran›yor.
Araçlara akaryak›t getirirken tav›rlar› de€i-

fliyor. Ölçme konusunda. Belirsiz tarama
olaylar› olufluyor. Birçok floför arkadafl›m›z
iflini b›rakmak zorunda kald›. Çünkü can
güvenli€i yok. Geceleri soygunlar yaflan›yor.
Bir floför arkadafl›m›z hayat›n› kaybetmiflti.
Özellikle Hama ve Humus taraf›nda araçlar›n
yollar› kesilebiliyor. Araçlar taran›yor. fiam
Bölgesi’nde de Esad taraftarlar› yüzünden s›-
k›nt›lar yaflan›yor. Ama bunun sonucu nereye
gidecek bilmiyoruz. Bizde bekliyoruz. “

CİLVEGÖZÜ KAPANIRSA 
ALTERNATİFLER NELER OLUR? 

Bir saat sonras›nda bile neler olabilece€inin
tahmin edilmedi€i Suriye’de s›cak geliflmelere
nakliyeciler haz›rl›kl›. Y›lmaz, e€er Cilvegözü
S›n›r Kap›s› kapan›rsa olabilecek alternatif
çözümleri flöyle s›ralad›: “Her fley günlük ge-
liflmelere ba€l›. Ben UND Baflkan›m›zla da
görüfltüm. E€er Cilvegözü S›n›r Kap›s› kapat›-
l›rsa alternatifler haz›r. Zaten, baz› firmalar
Irak üzerinden geçifl yapmaya bafllad›. E€er
Suriye ile gümrük kap›s› kapan›rsa alternatif
olarak, M›s›r’a konulacak bir Ro- Ro hatt›
olabilir, eskiden kullan›lan Irak- Habur üze-
rinden, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine
tafl›malar için, ARAR S›n›r Kap›s› tekrardan
aç›labilir. Yine Habur üzerinden Ürdün’e gidifl
alternatifi de var. UND yönetimi de bunlar›
alternatif olarak düflünüyor. E€er her hangi
bir geliflme yaflan›rsa, tamam›yla kap› kapan›r,
orada ki olumsuzluklar artarsa bu alternatifler
devreye girecektir.“ 

YÜZDE 60 DÜŞÜŞ VAR
“Suriye’ deki geçifllerde yüzde 60 üzerinde

düflüfl yafland›. Art›k nakliyeciler deniz yolunu
tercih ediyor. En çok zarar› kara eflya tafl›ma-
c›lar› görmeye devam ediyor. Hatay’daki 200
civar›nda ki firman›n yüzde 70 Ortado€u hat-
t›na çal›fl›yor. E€er kap› kapan›rsa yaflanacak
zarar büyük olur.“

SURİYE’NİN TAVRI DEĞİŞİYOR 

Hayati Akbaş TRABZON
∂ Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› M. Suat Hac›saliho€lu, d›fla aç›lmak
isteyen oda üyelerinin TTSO bünyesinde yürü-
tülmekte olan Avrupa ‹flletmeler A€› ve Karadeniz
Ticaret A€› projeleriyle irtibat kurmalar›n› istedi.

TTSO taraf›ndan 2008 y›l›ndan beri yürütülen
“Avrupa ‹flletmeler A€›” ve yine oda taraf›ndan
Haziran 2011 tarihinde bafllayan ve Karadeniz
Havzas› S›n›r Ötesi ‹flbirli€i Program› kapsam›nda
yürütülen  “Karadeniz Ticaret A€›” Projelerinin
yeni dönemde bölgede bulunan kurum, kurulufl
ve KOB‹’lerimize tan›t›lmas› amac›yla bir bilgi-
lendirme toplant›s› düzenlendi. Toplant›ya TTSO
Yönetim Kurulu Baflkan› M. Suat Hac›saliho€lu,
Do€u Karadeniz Kalk›nma Ajans› (DOKA) Genel
Sekreteri Çetin Oktay Kald›r›m, TTSO Yönetim
Kurulu üyeleri, KOB‹ temsilcileri ve uzmanlar
kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Baflkan
Hac›saliho€lu, Avrupa ‹flletmeler A€› projesinin
dünyan›n en büyük ifl a€› oldu€unu söyledi. Kara-
deniz Ticaret A€› Projesi’nin de bölgede ortak
kaynaklar›n etkin kullan›m›n› sa€layacak olan
faaliyetler ve online araçlar ile bölge içi ortakl›k
ve s›n›r ötesi iflbirli€inin teflvik ve deste€i temeline
oturdu€unu dile getirdi. uluslararas› piyasalarda
ticaret yapabilmek için de baz› konularda bilgi sa-
hibi olunmas› gerekti€ini vurgulad›.“

TRABZON TSO’dan
DIfi T‹CARET 
DANIfiMANLI⁄I 

Trabzon TSO d›ş ticaret yapmak isteyen 
firmalara ücretsiz dan›şmanl›k hizmeti sunarak

anlaml› bir olaya imza at›yor

Hayati Akbaş TRABZON
∂ Sarp s›n›r kap›s›nda,  Hopa ‹lçe Jandarma
Karakolu sorumluluk bölgelerinde Jandarma
ekiplerinin ve Emniyet Müdürlü€ü ekiplerinin
kaçakç›l›€a karfl› mücadeleleri devam ediyor.
Kemalpafla beldesinde, jandarma ekipleri du-
rumundan flüphelendikleri H.D'nin elinde
bulunan pofletlerde yapt›klar› kontrollerde,
yurda kaçak yollardan sokuldu€unu tespit
etti€i 840 paket sigara ele geçirdi. Sigaralara
el konulurken, olayla ilgili soruflturma bafl-
lat›ld›€› bildirildi.

BİN 170 ADET KAÇAK KOL SAAT
Hopa Kaçakç›l›k ‹stihbarat ve Narkotik

Gümrük Muhafaza Müdürlü€ü görevlileri,
Türkiye ile Gürcistan aras›ndaki Sarp S›n›r
Kap›s›'n›n Türkiye taraf›nda, flüphelendi€i
Gürcistan uyruklu Tengiz Beridze idaresindeki
SGG 759 plakal› otomobilde arama yapt›.
Yap›lan aramada, otomobilin çeflitli yerlerine

saklam›fl oldu€u toplam bin 170 adet kol
saati ele geçirildi.

Kol saatlerine el konulurken, olayla ilgili
soruflturma bafllat›ld›. Öte yandan, ele geçirilen
kol saatlerinin piyasa de€erinin 216 bin 709
lira oldu€u kaydedildi.

GÜMRÜKTEN KAÇIRILAN SİGARA VE
İÇKİLER ARTVİN’DE ELE GEÇİRİLDİ

Artvin ‹l Emniyet Müdürlü€ü Kaçakç›l›k
ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdür-
lü€ünce H.O isimli flahs›n, Artvin Çarfl› Ma-
hallesinde faaliyet gösteren iflyerine Adli Ma-
kamlardan al›nan arama iznine istinaden dü-
zenlenen operasyonda; Bir adet 9 mm. çap›nda
tabanca ve bu tabancaya ait 54 Adet 9mm.
çap›nda mermi, Sahte 11400 (14 Adet 100
lük) Amerikan Dolar›, 42 Adet Gümrük Ka-

ça€›, içki -114 Paket Gümrük Kaça€› Sigara,
629 Adet Gümrük Kaça€› cinsel uyar›c› hap
ele geçirildi. Konu ile ilgili H.O isimli flüpheli
flah›s ç›kar›ld›€› mahkemece tutuklanarak
ceza evine sevk edildi.

Trabzon'da yap›lan operasyonda bir kiflide
6 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.  Bir
istihbarat› de€erlendiren Trabzon Kaçakç›l›k
ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdür-
lü€ü ekipleri, bir kiflinin Arsin ilçesine kaçak
sigara getirece€ini tespit etti.

Bu tespitin ard›ndan Arsin'de önlem alan
polis, Kaz›m K'nin kulland›€› bir otomobili
durdurarak arad›. Aramada, araçta 6 bin 770
paket kaçak sigara ele geçiren polis, sürücü
Kaz›m K'yi gözalt›na ald›. fiüpheli Kaz›m
K'nin merkezdeki ifllemlerinin sürdü€ü be-
lirtildi. 

Kaçakç›l›kla mücadele sürüyor
SARP SINIR KAPISI’NDA 

Sarp Sınır kapısında yapılan 3 ayrı aramada 954 paket
kaçak sigara ve 1.170 adet kaçak kol saati ele geçirildi. 

Suriye’de yaşanan siyasi ayaklanma, ticari hayatı da zora sokuyor. Esad yanlısı
askerlerin tavrı Türk nakliyecilerine ve özellikle TIR şoförlerine zor günler yaşa-
tıyor. Şuan için Suriye ile ülkemiz arasında bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı açık

olsa da birkaç gün sonrasında neler olabileceğini kimse tahmin edemiyor. 

TIR ŞOFÖRLERİNİN CAN GÜVENLİĞİ YOK, GECE TIRLAR TARANIYOR

Serdar CEŞEN 
2010 y›l›n›n Eylül ay›nda kapat›lan

Rusya’n›n Sochi Liman›’n›n ard›ndan
büyük s›k›nt› yaflayan Türk ihracat
ve lojistik flirketleri Rusya’n›n güney
sahillerinde yeni bir liman ve üs ara-
y›fl›na yönelmifllerdi. Uzun süredir
bu konuda araflt›rma, gelifltirme ve
Rus yetkililerle ile temas halinde
olan Türk ihracatç›lara Rusya tara-
f›ndan hala iyi haber gelmedi. Do€u
Karadeniz ‹hracatç›lar Birli€i (DK‹B)
Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet
Hamdi Gürdo€an’dan edinilen aç›k-
lamaya göre yaklafl›k bir y›ld›r ko-
nuyla ilgili T.C. Ekonomi Bakanl›-
€›’nca bir dizi temas ve incelemelerde
bulunulunarak, Sochi Liman›na al-
ternatif olacak Adler Liman› tespit
edilmiflti ve Adler Liman ‹daresi ile
sözleflme yap›larak liman hizmetle-
rinde %30 indirim sa€lanarak, lima-
n›n kullan›m›na iliflkin birçok husus
tespit edilerek imza alt›na al›nm›flt›.
Adler Liman sahas› yak›n›nda Türk
ihracatç›lara ve TIR araçlar›na park
temin yerleri sa€lanm›flt›. Ancak,
Rus Ulaflt›rma Bakanl›€›’n›n çeflitli
gerekçelerle ve özellikle ülkemize
çok uzak mesafedeki Kerc Bo€az›
geçifllerinde bir çok olumsuzluklar›n
yafland›€› ve Rus mercilerin ise büyük
tonajl› gemilerin çal›flma imkân›n›n
olmad›€› Kavkaz liman›n› çal›flt›rmak
ve bu liman etraf›nda yap›lan depo
ve antrepolar› pazarlamak amac›yla
Adler (Imeretinsky) Liman›na Trab-
zon ilinden tarifeli gemi ve Ro-Ro
seferlerinin bafllat›lmas›na izin ver-
medi€i belirtildi.

ALTERNATİF ULAŞIM 
SİSTEMLERİ YETERSİZ 

Do€u Karadeniz ‹hracatç›lar Birli€i
(DK‹B) Yönetim Kurulu Baflkan› Ah-
met Hamdi Gürdo€an’›n yapt›€› aç›k-
lamaya göre, nakliye maliyetlerinin
rakip ülkelere oranla çok yüksek ol-
mas›, nakliye sektörüne rakip ülkeler
ölçe€inde bir fiyattan akaryak›t temin
edilememesi, alternatif ulafl›m sis-
temlerinin yetersizli€i, özellikle Rus-
ya Federasyonu'na yönelik tafl›ma-
larda kap›larda yaflanan beklemeler
sorunlar›n temelini oluflturuyor.  

ADLER OLMAZSA, TEK 
ALTERNATİF TAMAN LİMANI 

Türk ‹hracat ve lojistik firmalar›-
n›n nakliyat maliyetlerinin en düflük
oranda tutulmas› ve Türkiye’den
Rusya’ya yap›lacak olan ihracat hac-
minin azalmamas› için Türk ihra-
catç›lara göre en önemli faktör sev-
kiyat›n yap›laca€› Liman›n Rusya’n›n
güney sahillerinde olmas›. Do€u Ka-
radeniz ‹hracatç›lar Birli€i (DK‹B)
Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet
Hamdi Gürdo€an’a göre, Türkiye’nin
geçen y›la göre ihracat hacmi %12.5
artan Trabzon, %4.7 artan Rize ve
%6.7 artan Artvin illerinin ihracattaki
bu kararl›€› sürdürebilmesi ve ihra-
catç›lar›n zora girmemesi için nakliye
maliyeti en düflük olan Adler Liman›
olmazsa tek alternatifi Taman Li-
man›. Rusya Federasyonu taraf›ndaki
üssün geçen y›la oranla ihracat hacmi
toplam %10.5 art›fl gösteren bu dört
ile yak›n olmas› maliyet ve giderler
aç›s›ndan çok önemli.

Trabzon’dan Adler (Imeretinsky)
Liman›na tarifeli gemi ve Ro-Ro se-
ferlerinin bafllat›lmas›na bir türlü
müsade etmeyen ve çeflitli engellerle
bunu öteleyen Rus taraf›yla bu prob-
lemi ancak Baflbakan Recep Tayyip
Erdo€an’›n çözebilece€ine inanan
DK‹B Yönetim Kurulu Baflkan› Gür-
do€an, yaklafl›k 1 y›ldan beri temas-
lar›n ›srarla sürdürülmekte ve flu
anda konunun say›n baflbakan›m›z
taraf›ndan bizatihi say›n Medvedev
veya Putin'e iletilmesi halinde so-
runun çözülece€i inanc›nda oldu€unu

söyledi. Bunun ötesinde ileriki afla-
malarda Rusya Federasyonu Kara-
deniz Sahil Bölgesinde bir Türk lo-
jistik merkezinin aç›lmas› hedeflen-
mekte olup, bu konudaki çal›flmalar›n
Ekonomi Bakanl›€› ve Türkiye ‹hra-
catç›lar Meclisi ile müflterek koor-
dinasyonda devam etti€i belirtildi.

KARADENİZ’DE BİR LOJİSTİK
KÖYÜ KURULABİLİR Mİ? 

Rusya Federasyonu ve Avrupa ül-
kelerine yönelik yafl meyve sebze,
f›nd›k, inflaat mamulleri ve son y›l-
larda Çin Halk Cumhuriyeti’ne sev-
kiyat› büyük miktarda artan maden
ve madencilik ürünleri Karadeniz
Bölgesi’nin Tarihi ‹pekyolu güzer-
gâh›nda bulunan Trabzon’un tarihin
her döneminde Asya ile Avrupa ve
Orta do€u aras›nda köprü ifllevi gör-
müfl oldu€unu belirten Gürp›nar,
Trabzon’un transit ticarette aktarma
terminali ifllevi görerek denizyolu
ile Trabzon iline gelen yüklerin bu-
radan karayolu veya denizyolu ile
Asya ve Orta do€u ülkelerine akta-
r›ld›€›n› belirtti. Bugün de ayn› ifllevi
Trabzon ilinin gördü€ünü, günümüz
teknoloji ve alt yap› imkanlar› ile
sektörün menfaatleri do€rultusunda
oluflturulmas› halinde ve özellikle
Do€u Karadeniz Bölgesinin Asya co€-
rafyas›na demiryolu ba€lant›s›n›n
sa€lanmas›yla birlikte bu güzergah›n
transit ticarette daha çok tercih edi-
lebilir konuma gelece€ini aktard›.  

Geçtiğimiz yıla göre ihracat hacmi toplamda %10.5 artış gös-
teren Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, ihracatçılar Rusya’nın
Sochi Limanı’nın kapatılmasının ardından artan nakliye ve

maliyet giderlerinin Adler Limanı ile çözülebileceğine inanı-
yor. Fakat Ruslardan Adler Limanı’na izin çıkmıyor.

Adler Liman›’na izin yok
RUSLARDAN

MUSTAFA YILMAZ

KAVKAZ L‹MANI

ADLER L‹MANI

TRABZON

Can güvenlikleri yok ama Suriye’ye mecburlar
Hasan YETMEZ HATAY
∂ Suriye Devlet Baflkan› Beflar

Esad yanl›s› bir grubun Baflkonso-
loslu€a sald›rmas› ve Türk Bayra€›n›
yakmas›n›n ard›ndan gerilen ortamda
hayat mücadelesi veren Türk TIR
floförleri korku içinde. Korkular› her
hallerinden belli olan TIR floförlerinin
anlatt›klar›, Suriye’deki olaylar› adeta
bize yaflat›yor. 

Can güvenlikleri olmasa da ekmek
paras› için Suriye güzergah›n› kul-
lanmak zorunda olduklar›n› söyleyen
TIR fioförü Adil Birden (41) "Can
güvenli€imiz olmasa da araçlar›m›z
tafllansa da, gidin burada mazot ben-

zin size yok denilse de ekmek paras›
için Suriye'ye mal götürmekte hatta
bu bölgeyi güzergah olarak kullanmak
zorunday›z. Bu kap› kapanmad›€›
sürece bu böyle olacak. Ancak son
zamanlarda Suriye halk› bile bize
zorluk çektirmeye bafllad›. Bizim ne
günah›m›z var. fiirket yük yükledi
mecbur bu yük oraya gidecek. Türk
bayra€›n›n yak›lmas› zorumuza gitti.
Türkiye onlar›n vatandafllar›na ka-
p›lar›n› açt›, bar›nd›rd›. Yanl›fl bir
fley" dedi. 

Türkiye'de herhangi bir ifl bula-
mad›€› için TIR fioförlü€ü yapt›€›n›
söyleyen Mehmet Çiftçi ise "Taflta

atsalar baflka çaremiz yok bu güzer-
gâh› kullanmak zorunday›z" dedi. 

Baflbakan Tayyip Erdo€an hakk›nda
bölgede ileri geri konuflmalar yap›l-
d›€›n› aktaran TIR fioförü Burhan
Budak "Bölgede Baflbakan›m›z hak-
k›nda ileri geri konufluyorlar ancak
biz onlar›n s›n›r›nda oldu€umuz için
ses ç›karam›yoruz. Türk bayra€›n›n
yak›lmas› yanl›fl olmas›n›n ötesinde
ay›p bir fley bize göre" dedi. 

TIR floförleri Musa Yaln›z ve Ekrem
Aflkar da can güvenlikleri noktas›nda
korkular› olmas›na ra€men ihale kar-
fl›l›€› ald›klar› hizmeti verme zorun-
luklar› bulunduklar›n› söylediler. 

TIR şöforleri canları pahasına
görev yapıyorlar. 
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∂ Petrol Ofisi sponsorluğunda OYDER’in 2010 yılından beri süregelen
“Diyalog” başlıklı bölge toplantıları sürüyor. Petrol Ofisi, Eskişehir
Anemon Otel’de gerçekleştirilen 8. Diyalog Toplantısı’nda, akaryakıt
ürünlerini ve AutoMatic filo yönetiminin kolaylık sağlayan hizmetlerini
tanıttı. “Toplantıya, OYDER’e üye bölgedeki yaklaşık 100 yetkili satıcı
temsilcileri ve sektörün önde gelen üst düzey firma yetkilileri de katıldı.
Petrol Ofisi sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan, Petrol

Ofisi Akaryakıt Ürün ve OEM iş Geliştirme Müdürü Mine Fırlar, Petrol
Ofisi’nin 2003 yılından bu yana kurumsal müşterilere sunulan AutoMatic
filo yönetimi hizmetinin sağladığı ayrıcalıklar hakkında katılımcılara
bilgi verdi.“Türkiye şartlarına uygun olarak geliştirilmiş Yeni Nesil
V/Max Kurşunsuz Benzin, Yeni Nesil V/Max Eurodizel ve Yeni Prodizel
akaryakıtları ile 100 litrede 4 litreye varan yakıt ekonomisi sağlıyoruz.
pazara yeni ürünler sunmaya da devam edeceğiz“ dedi.

ESKİŞEHİR’DE 
“DİYALOG” 

DÜZENLENDİ

ALC Lojistik Merkezinde
genel Müdür Soner Çiçekli
ile Stante Group Yönetici
Ortaklar›ndan Massimo

Baldinazzo taraf›ndan imzalanan söz-
leflmenin ard›ndan k›sa konuflmalar
yap›ld›. Ali Çiçekli burada yapt›€› ko-
nuflmada ‘’K›sa süre önce kurulan
ALC Lojistik hedeflerine do€ru h›zla
ilerliyor. Baflta ‹talya olmak üzere
Avrupa ve Ortado€u’da lider butik
lojistik flirketi olmay› hedefleyen ALC
bu ülkelerde sa€lam ve güçlü iflbir-
likleri oluflturmaya devam ediyor. Bu
ba€lamda, ‹talya’n›n 4 önemli bölge-
sinde organizasyonu bulunan, 200 ki-
flilik çal›flan› ve y›ll›k 70 milyon Euro
üzerinde ciro yapan , Türkiye paza-
r›nda deneyimli  Stante Group ile
uzun süreli ve sa€lam bir iflbirli€ine
gittik.’’ dedi ve flöyle devam etti:

PARTNERİMİZE GÜVENİYORUZ 
‘’Stante Group Efl Baflkanlar› Mas-

simo Santini ve Marco Stante uzun
süredir tan›d›€›m yak›n dostlar›m.Ayn›
flekilde burada bulunan sevgili Mas-
simo Baldinazzo’da yak›n dostum.Ken-
dilerini uzun süredir yak›ndan takip
ediyorum.‹stikrarl› bir büyüme içeri-
sindeler.Genç bir ekip ve oldukça di-
namik bir yap›lar› var.Di€er bir ifade
ile kendilerinde bizim Türk giriflim-
cili€i ve tez canl›l›€› gördüm.Biz de
ALC olarak genç ve dinamik bir ekiple
yola ç›kt›k. Yola ç›karken müflterile-
rimize butik bir hizmet sunma hede-
finde oldu€umuzu söyledik.Bu hede-
fimize ulaflmak için bizim gibi düflü-

nen ve çal›flan güçlü firmalarla iflbir-
li€ine ihtiyac›m›z vard›.Bundan ha-
reketle ‹talya’da Stante Group’u ken-
dimize partner olarak seçtik.Çünkü
Stante, gerek güçlü organizasyonu ve
çal›flma disiplini gerekse ‹talya’n›n
önemli endüstri merkezleri olan Ca-
dorago(Kuzey Milano) ve ana arter
üzerinde olan Vicenza ile Roma ve
Napoli’deki konufllanmas›yla tam ara-
d›€›m›z nitelikli partnerdir. Böylece
müflterilerimize daha etkin hizmet
sunabilece€iz.’’

TÜRKİYE-İTALYA PAZARI 
HAREKETLENECEK

Napoli’de kurulan Stante Group
uluslararas› lojistik alan›nda,70 milyon
Euro’luk cirosu ile yurtiçi ve yurt
d›fl› olmak üzere komple ve parsiyel
karayolu tafl›mac›l›€›n›n yan› s›ra de-
niz ve hava tafl›mac›l›€› da yap›yor.
‹mza töreninde konuflan Massimo
Baldinazzo ise Türkiye’de bulunmak-
tan mutlu oldu€unu ifade ederek k›-
saca  flunlar› söyledi: ’’Buradaki pazar
pay›m›z› da artt›rmak istiyoruz. Tür-
kiye pazar›nda ki hedeflerimize ulafl-
mak için, iflini en iyi yapan, bu konuda
kendilerine güvendi€imiz ALC flirke-
tini tercih ettik. Bu ortakl›kla Türki-
ye-‹talya trafi€inde sa€lam bir ifl birli€i
oluflturaca€›z.” dedi.         

Sektörün önde gelen isimlerinden Ali Çiçekli’nin önderli-
ğinde iş hayatına adım atan ALC Lojistik, İtalya’nın ba-

şarılı firması Stante Group ile işbirliğine imza attı…

Sektörün en temel unsurlar›ndan olan tako-
graflar, ça€a ayak uydurarak daha da tekno-
lojik hale geliyor. Ülkemizde kullan›m›na
1989 y›l›nda bafllanan takograflar sürücülerin

çal›flma ve dinlenme sürelerine uyup uymad›klar›n›
kontrol alt›nda tutarak yol güvenli€ini en üst seviyeye
tafl›yor. Günümüzde 51 AETR ülkesi ve daha bir
çok ülkede kullan›lan takograflar, Birleflmifl Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonunun inisiyatifiyle im-
zalanan AETR sözleflmesine göre zorunlu haldedir. 

Ülkemizde AB onayl› analog, dijital ve sadece ül-
kemizde kullan›lan takograflar olmak üzere 3 çeflit
takograf kullan›lmaktad›r. Sektörde takograf konu-
sunda genifl ürün çeflidiyle hizmet veren VDO mar-
kas› ayn› zamanda, en yeni hizmetleri de beraberinde
tüketicilerle buluflturuyor. Ülkemizde kullan›lan
elektronik takograflarla ilgili olarak kullan›c›lar
çeflitli sorunlar yaflayabiliyor. Özellikle tip onay›
konusu bu sorunlar›n en bafl›nda yer al›yor. Tüketi-
cilerin yaflad›€› sorunlar karfl›s›nda nas›l çözüm
ad›mlar› at›laca€›n› ve Haziran 2010’ dan bu yana
ülkemizde olan dijital takograflar›,  VDO Markas›
Ürün Müdürü Abdullah Z. Tafll›ca’ya sorduk. ‹lk
olarak dijital takograflar›n Türkiye pazar›nda ilerleme
süresini ele alan Tafll›ca, konuya flöyle girifl yapt›: “
Avrupa’da, 16 haziran 2006’da dijital takograf kul-
lan›m› devreye girdi. Hatta Almanya’da bir y›l ön-
ceden girdi. Bizde ise AETR ülkesi olmam›zdan do-
lay›, 4 y›l gecikmeli olarak devreye girdi. Çok ufak
detaylar hariç Avrupa yönetmelikleri birebir tercüme
edildi. Ülke olarak, dijital takograflarla ilgili tamamen
Avrupa birli€ine uyum sa€l›yoruz. Zaten AB yönet-
melikleri ile AETR yönetmelikleri hemen hemen
senkronize olmufl durumda. Dolay›s›yla bizde söz-
leflme Türkçelefltirildi ve bire bir kabul edildi. Yani,
Avrupa Birli€i’ne çal›flan araçlarla ilgili olacak bu
geçifl düflünüldü€ü kadar sanc›l› olmayacakt›r. “

TEKNİK EĞİTİMİ BİZ SAĞLIYORUZ 
Bu güne kadar yaklafl›k 2.500.000  dijital takograf

üretimi gerçeklefltiren VDO markas›, bayi e€itimi
konusunda da titiz davran›yor. ‹ntermobil olarak
servis hizmetleriyle ilgili e€itimleri kendi bünyele-
rinde verdiklerini belirten Tafll›ca, 52’si Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanl›€› taraf›ndan yetkilendirilmifl
olmak üzere dijital takaograf için toplam 90 servis-
lerinin bulundu€unu belirtti ve ‹ntermobil’in servis
belirleme konusunda nelere dikkat etti€ini flöyle
aç›klad›: “ ilk aflamada servisleri, merkez servisimiz
Özkorkmaz’la birlikte belirliyoruz. ‹lk olarak teknik
yeterlilik aç›s›ndan uygunlu€una bak›yoruz. Sonra-
s›nda ticari partner olarak uygunlu€una bak›yoruz.
Ayr›ca takograf aktivasyonu ve kalibrasyonu yapmak
için gerekli olan bir teçhizat›m›z var, onlar›n al›nmas›
gerekiyor ve onlar›n kullan›lmas› aflamas› merkez
servisimizde gerçeklefliyor. Bire bir uygulamal›
e€itim veriliyor; bir kalibrasyon nas›l gerçeklefliyor,
analog takograflarda ar›za tespiti nas›l yap›l›yor,
parça nas›l de€ifltiriliyor vb. gibi teknik konular›n
e€itimi veriliyor. Analog takograf tamiri de e€itim
içerisinde mevcut, dolay›s›yla uygulamal› e€itim 1
haftay› buluyor. Yeni servis aday›n›n teknik personeli
birebir bu e€itimi al›yor. Ayr›ca hem analog hem
dijital takograf›n kalibrasyon ifllemi yap›ld›ktan
sonra bir sertifika düzenleniyor.  Art›k sonuçlar
yeni sistemle otomatik olarak yazd›r›l›yor. Bu oto-
matik yeni sistemin nas›l yap›lmas›, nas›l doldu-
rulmas› ve kalibrasyon yaparken kalibrasyon has-
sasiyeti sa€lamak için nelere dikkat edilmesi gerekti€i
tek tek gösteriliyor. Bu konuyla ilgili de genellikle
konunun uzman›, arkadafl›m Ferhat Korkmaz veya
ben nazari olarak da birkaç saatlik e€itimler veriyoruz.
E€itimlerimiz periyodik olarak devam ediyor. Normal
standard›n 2 y›lda bir oldu€unu düflünüyoruz. Çünkü
ürünler de€ifliyor, yeni hayata geçirilen bir sistem
var. Veri indirme sistemiyle ilgili çok yo€un bir
bilgi aktar›m› söz konusu. Bu nedenle e€itimi daha
k›sa zamanda tekrarlad›k. Bundan sonrakini de sa-
n›yorum en geç 2 sene sonra yapar›z. Resmi  ma-
kamlara verilen e€itimlere de de€inen Tafll›ca ko-
nuflmas›na flöyle devam etti; “Resmi kurumlarla
y›llard›r iletiflim içindeyiz, hem takograf›n tan›t›lmas›
hem de Avrupa’daki uygulamalar› göstererek, sözlü
olarak bilgi aktar›m› sa€l›yoruz.  Ayr›ca Ulaflt›rma
Bakanl›€›’ndan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
l›€›n’dan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i’nden
yetkililer Almanya’da takograf üretiminin bulundu€u

yeri ziyarete geldiler ve ben de kendileriyle bizzat
orada bulundum.”

DİJİTALİ SÖKÜP, ANALOG 
TAKOGRAF TAKMAK RİSKLİ

Sektörün gündeminden düflmeyen, yurt d›fl›ndan
ithal edilen t›rlarda bulunan dijital takograflar›n sö-
külüp yerine analog takograflar›n tak›lmas› konusuna
net bir flekilde aç›kl›k getiren Tafll›ca, yasal aç›dan
bunun kesinlikle sak›ncal› oldu€unu belirtti ve
ekledi: “Yasal aç›dan do€ru olmamas›na ra€men
yapanlar oldu. Beni arayanlar› da özellikle uyard›m
ancak uydular m› bilmiyorum. Örne€in Adana ta-
raflar›nda bir flirket yurt d›fl›ndan ithal etti€i araçla-
r›n›n üzerindeki dijital takograflar›, burada aktivasyon
yapt›rma imkanlar› olmad›€› için söktü. Bu kesinlikle
do€ru de€il. Çünkü, Avrupa’da herhangi bir polis,
ruhsat tarihiyle takograf›n özelliklerine bakt›€›
zaman fark› görürse ceza keser. Servislerin bunu
yapmas› suçtur. Analog takografta, dijitalde oldu€u
gibi veri indirme sistemine tabi çal›flmak biraz daha
s›k›nt›l›. Çünkü orada diyagram kâ€›tlar›n› scan
ediyorsunuz ve sisteme aktar›yorsunuz. Benim
arac›m hiçbir zaman Türkiye d›fl›na ç›kmayacak
diyenler de oldu ama yurt d›fl›na gelen araçlar›n
üzerindeki takograflar belli bir tarihten itibaren
sadece dijital takografl› oldu€u için öyle geldi.
Örne€in bir müflterimizden biliyorum, flirket 350
tane arac›n üzerinden dijitalleri söküp yerine ana-
loglar› takt›, bu yüzden o t›rlar  hiçbir zaman yurt
d›fl›na ç›kamad›lar. Sadece yurtiçinde kullan›ld›.”

ELEKTRONİK TAKOGRAFLARIN 
GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILIR

Takograf kullan›m›n› zorunlu olarak ön gören söz-
leflmeyi kabul eden dünya ülkelerinde art›k Dijital
takograflar gündemde. Türkiye’de dijital takograflar›n
kullan›m› maalesef istenilen düzeyde de€il. Ancak
art›k elektronik takograflar piyasadan kalkmak üzere,
ülkemizde bu durumun nas›l bir yön izleyece€i so-
rusuna Tafll›ca flu aç›klamayla cevap veriyor: “ülke-
mizde elektronik takograftan, dijital takografa geçifl
süreci sanc›l› olacak. Çünkü elektronik takograflar
art›k miad›n› doldurdu, bunu üreticisi de biliyor,
resmi makamlar da biliyorlar. Fakat, bunu resmen
aç›klad›klar›nda elektronik takograflar›n a€›r kusura
girme durumu olursa o yükün alt›na da girmek iste-
miyorlar. Kald›r›lmas› gerekiyor dedikleri anda yüz
binlerce takograf›n de€iflmesi laz›m. Bu durum da
elbette belirli bir süreci kapsayacak. O kadar araç
sahibinin de can› yanacak, bunu da düflünerek biraz
daha a€r›s›z bir geçifl sa€lamaya çal›fl›yorlar. Bizim
hoflumuza giderdi tabii, 600 bin araca yetifltiremeyiz
bile.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›’n›n sitesine
bakacak olursan›z flu an itibariyle en fazla 60 tane
servis kart› var. Onun da 52 tanesi zaten bizim serv-
islerimizin. UND’ye veya o tür derneklere kay›tl›
olan, yurt d›fl›na çal›flan 60 bin araç var. Bu da
demektir ki 90 bin floför var yani bütün araçlar
dijital takografl› hale geldi€i zaman o kadar sürücü
kart› gerekecek.”

FİRMALARA VERDİĞİMİZ EĞİTİM
AVRUPA’DAKİNİN ÇEYREK BEDELİ KADAR

Firmalara verdikleri e€itim konusuna da de€inen
Abdullah Tafll›ca, bu konuda bazen bedel almadan,
bazen de çok cüzi rakamlarla, nakliyecileri bilgi-
lendirdiklerini belirtti. Avrupa’da 1 günlük  e€itimin
200 Euro’yu aflan bedellerle verildi€ini belirten Tafl-
l›ca, bu konudaki vizyonlar›n›n müflterilerinin konu
hakk›nda bilinçlendirilmesi ve Avrupa yollar›nda
herhangi bir cezaya maruz kalmamalar› oldu€unu
söyledi ve sözlerine flöyle devam etti: “Avrupa’da
bu konuya biraz parasal yönden bak›l›yor. Daha
fazla para talep edilerek e€itimler yap›l›yor, bizde
öyle bir fley söz konusu de€il; ister servis olsun ister
nakliye flirketleri olsun, yavafl yavafl bilginin para
etti€ini insanlar fark ediyor. Hala yad›rgamalar
oluyor ama uymak zorundalar.  Nakliye flirketle-
rindeki günlük sürücü e€itimleri Almanya’da 200-
250 Euro çerçevesinde oluyor, bizde ise öyle bir fley
için 100 TL’den daha fazla talep edilmez. Bizim
amac›m›z bu e€itimlerde para kazanmak de€il, müfl-
terilerimizin bilinçlendirilmesini ve yollarda bu ko-
nudan dolay› herhangi bir ma€duriyet yaflamamalar›n›
sa€lamakt›r.”

BÜYÜK BiR PAZAR PAYINA SAHiP VE iNTERMOBiL’iN TÜRKiYE TEMSiLCiLiğiNi
YAPTIğI VDO TAKOGRAF ÜRÜN MÜDÜRÜ ABDULLAH Z. TAşLICA: “ARTIK

ELEKTRONiK TAKOGRAFLARIN MiADI DOLDU. KARAR ÇIKARSA 600 BiN ARAÇ
TAKOGRAFLARINI DEğişTiRMEK DURUMUNDA KALACAK.”

MİADINI DOLDURDU
ELEKTRONİK TAKOGRAFLAR 

ALC LOJİSTİK’TEN 
ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

ABDULLAH TAŞLICA 
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∂ İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Turhan Gündüz “Esnek olan uygulama, tedbir amaçlı
olarak tam uygulanmaya başladı.  Daha önce araçlar işlemden
sonra mühürlenmek üzere sahaya giriş yapıyordu. Ama
maalesef bu esneklik bazı suistimallere yol açtı. Nakliyeciler,
daha yükleme yapmadığı bir işlem için çalışmalarını yapıyordu.
Zaman kazanıyordu. Ancak, art niyetli kişilerden dolayı
olumsuz tecrübeler yaşandı. Tabi ki idari bu konuda önlem

almak için bu çalışmayı yaptı. Bu esnek uygulama mevzuata
uygun hale getirildi. Ama bu mevzuata uygun hale getirilmede
kısmen uygulanıyor. Çünkü sadece Erenköy Gümrüğü’nde
uygulanıyor daha Halkalı Gümrüğü’nde bu esneklik kalkmadı.
Çünkü Halkalı Gümrüğü’nde araçların aynı anda sahaya gir-
mesine imkân yok. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum,
zaten havalimanı ve limanlarda bu mevzuatın uygulanması
yıllardır yapılıyor. “

AMAÇ TEDBİR
ALMAK AMA FİZİKİ
ŞARTLAR ZORLUK

YAŞATIYOR

Konuyu daha detayl› anlatacak olursak, 2011 fiubat
ay›ndan önce k›rm›z› hatta düflen araçlar d›fl›ndaki
di€er vas›talar›n gümrük bölgesine girmesi zorunlu
de€ilken, fiubat ay›ndan sonra bütün araçlar›n özet

beyan aflamas›nda gümrük alan›na al›nmaya bafllamas› ve 10
Ekim 2011 tarihinden itibaren ise bütün araçlar›n gümrük
sahas›na al›narak ifllemlerinin yap›lmaya bafllanmas› sektör
temsilcilerinin tepkilerine neden oldu. 

Nakliyecilerin uygulamaya karfl› oluflturduklar› tepkileri,  yet-
kililerle paylaflan uluslararas› nakliyeciler, UND önderli€inde,
Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› Müsteflar› Ziya Altunyald›z,
‹stanbul Gümrük ve Muhafaza Baflmüdürü Tevfik Usta ve
Erenköy Gümrük Müdürü Nihat K›n›k ile 19 Ekim’de Erenköy
Gümrü€ü’nde bir toplant› gerçeklefltirilmiflti. Toplant›ya UND
Baflkan yard›mc›s› Zahit Sa€l›k, UT‹KAD Genel Müdürü Cavit
U€ur, ‹stanbul Gümrük Müflavirleri Derne€i Baflkan› Turhan
Gündüz ve çok say›da ihracatç› da kat›ld›lar.

TREYLERLER  TRAFİĞİ VE KAVŞAĞI KİLİTLİYOR
Gümrük Müdürlü€ü’nün hakl› kayg›lar tafl›d›€›n› belirten ve

uygulaman›n gereklili€i hakk›nda bilgi veren Erenköy Gümrük
Müdürü Nihat K›n›k, treylerlerin sabah ayn› anda gümrü€e
girmek istediklerinde tüm trafi€i t›kad›klar›n›, bölgede oturan
vatandafl›n bundan flikayetçi oldu€unu ve park sorunu ortaya
ç›kard›€›n› belirterek uygulaman›n gereklili€i savundu.  K›n›k,
flimdiki uygulamada beyanname tescil edildikten sonra yine 2
ayl›k sürenin oldu€unu, bu iki ayl›k süre içerisinde haz›r
olundu€u zaman gümrük sahas›na gelindi€ini ve o aflamadan
sonra eflyan›n gümrük yönetimine girerek onayland›€›n› ifade
etti. Arac›n zaten kontrollerinde eflya yüklenmesiyle birlikte
sevk iflleminin h›zl›ca tamamland›€›n› ekleyerek maliyet unsuru
ile parsiyel yükte yaflanan s›k›nt›n›n ise fark›nda oldu€unu
söyledi.  

İHRACAT HEP HAFTA SONU VE SON DAKİKA 
UND Baflkan Yard›mc›s› Zahit Sa€l›k, mavi hatt›n önceliklerinin

tam olarak uygulanmad›€›n› söyleyerek, TIR’lar›n sahaya gel-
diklerinde ihracat›n hep hafta sonu ve son dakikalarda gerçek-
leflti€ini bunun büyük s›k›nt› yaratt›€›n› ifade etti. Uluslar aras›
Nakliyeciler olarak uygulaman›n bir an evvel kalkmas›n›, bu

soruna bir çare bulunaca€›na inand›€›n› vurgulayan Sa€l›k
sözlerine flöyle devam etti: “K›rm›z› hatta düflen araçlar gümrü€e
gelsin.” Bu uygulamaya bir itiraz›m›z yok. Ancak buraya geldi-
€imiz zaman ihracat hep hafta sonu ve genellikle hep son daki-
kalarda yap›l›yor olmas›yla ilgili sorun yafl›yoruz. Buraya parsiyel
mallarla geliyoruz. Geldi€imiz zaman özellikle, mallar›n tespiti
aç›s›ndan herhangi bir hizmet verilme imkan› kesinlikle yok.
20 tane parsiyel yük içerisinde, 3 tane parsiyel yük k›rm›z›
hatta düflüp ihracat mümkün hale gelmezse araçlar›m›z› nas›l
harekete geçirece€iz? ‹hracat›n devam›n› nas›l sa€layaca€›z? Bu
konuda bir çözüm bulunaca€›na inan›yoruz. “

‹stanbul Gümrük Müflavirleri Baflkan› Turhan Gündüz de,

“Maliyet art›fl› yan›nda bu kadar arac›n buraya gelmesi zaman
kayb›na yol aç›yor” dedi. Bu kadar arac›n buraya gelmesinin ve
yaratt›€› trafik s›k›fl›kl›€›n›n mahalle sakinlerinin flikayetini
artt›raca€›n› da ifade eden Gündüz, esas sorunun flehrin içinde
kalm›fl bu alanlar› bugün ihtiyaca cevap veremez duruma gelmifl
olmas› oldu€unu söyledi.

Sermayeleri milyon dolarlar› aflan lojistik sektörünün,  göbek
ba€›ndan ba€l› oldu€u Erenköy Gümrü€üne yerinde cevap
aramak için gittik. Ancak karfl›m›zda muhatap alabilece€imiz
bir yetkili ile karfl›laflamad›k. Kap›s›n› afl›nd›rd›€›m›z Erenköy
Gümrük Müdürü Nihat K›n›k ise sorular›m›z› cevaps›z b›rakt›.
Misafirperver bir flekilde bizi odas›nda a€›rlayan K›n›k, memur

s›fat› alt›nda oldu€unu belirterek aç›klama yapmad›.   

TIR ŞOFÖRLERİ UYGULAMAYA ALIŞTI MI? 

Mevzuat›n tam anlam›yla uygulanmas›na geçilmesinde nak-
liyecilerin s›k›nt›lar›, gümrük müdürlü€ünün ise sebepleri
belli. Peki ya sahada ömür geçiren TIR fioförleri uygulamaya
al›flt› m›? Bu uygulaman›n tekrar eskiye dönece€ini düflünü-
yorlar m›? Eksileri ve art›lar›yla sorular›n cevaplar›n› kendi
a€›zlar›ndan dinledik. 

“MÜHÜRLERİ SÖKÜYORUZ, KOMPLE DAĞITIYORUZ”
TIR floförlerine gümrükte yaflad›klar› sorunlar› sordu€umuzda

genel olarak flu cevaplar› ald›k: “Erenköy’e yüklü olarak gelen
TIRlar burada bir talimat gelmesi halinde mühürleri tekrar
aç›l›p sökülerek, ambara çekiliyor ve ambarda komple yükü da-
€›t›l›yor. Bu hem flirkete maddi olarak zarar veriyor hem de
yükün gidece€i yere gecikmesine neden oluyor”. Daha önceki
uygulamada sadece k›rm›z› hatta düflen araçlar›n gümrü€e
gelmesi zorunlu k›l›nm›flken yeni uygulama ile birlikte tüm
araçlar›n gümrük sahas›na gelmesi zorunlu k›l›nm›flt›. 

Ayn› yükle Avrupa ülkelerinde en fazla 2 saatte ifllemlerin
halledildi€ini söyleyen TIR floförleri bu sürenin Türkiye’de 1
gün, bazen 2 günü buldu€unu söylüyor. Bu sürenin uzamas›nda
beyannamelerin geç ç›kmas› kadar gümrük memurlar›n›n da
ifli a€›rdan almas› ve Gümrük saha ifllerinin yavafl yürümesine
de ba€l›yorlar.

GÜNDÜZ: NAKLİYECİ ALIŞKANLIKLARINDAN VAZGE-
ÇECEK

Konuyla ilgili görüflünü ald›€›m›z ‹stanbul Gümrük Müflavirleri
Derne€i Yönetim Kurulu Baflkan› Turhan Gündüz bu mevzuat›n
yeni bir mevzuat olmad›€›n›n alt›n› çizdi ve bu uygulaman›n
art niyetli davran›fllar›n önüne geçilmesi için gündeme geldi€ini
belirtti: “ fiimdi kamuoyunda bu konuyla ilgili yanl›fl anlafl›lma
yafland›. Sanki yeni bir mevzuat›n ç›kar›ld›€› var say›ld›. Ama
bu mevzuat zaten vard›. 10 Ekimde giren bir mevzuat de€il bu,
Gümrük Yönetmeli€i’nin karar› zaten vard›. Art›k uygulamalar
var olan mevzuata uygun hale geldi. Hiç kimse al›flkanl›klar›ndan
kolay vazgeçmez ama herkes al›flacakt›r. ”

Esneklikleri ortadan kaldıran uygulama 10 Ekim’de Erenköy’de başladı. Mevzu-
atlarda varlığı bilinen ancak bugüne kadar nakliyeciye fayda sağlamak amacıy-
la tam olarak uygulanmayan kurallar, suistimallerden dolayı hayata geçirildi. 

GÜNCEL
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GÜMRÜK: HAKLI KAYGILARIMIZ VAR
NAKLİYECİ: ZAMAN KAYBIMIZ VAR 

TURHAN GÜNDÜZ
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∂ Müşterilerinin olumlu veya olumsuz tüm taleplerini karşılamak ve hiz-
metlerini geliştirmeyi amaçlayan OMSAN Lojistik, CRM (Customer Relati-
onship Management) yazılımını uygulamaya başladı. Bu uygulama ile
satış projelerinin takibi, satış sonrası takip, müşteri temsilcilerinin müşteriye
temas ettiği her noktada müşteri bilgisine hâkim olması sağlanarak,
müşteri temsilcileri ile müşteriler arasındaki iletişimin etkinliğin artırılması
amaçlanıyor. ISO 10002:2004 Müşteri şikâyetleri Yönetim Sistemi
Belgesi’ne sahip OMSAN Lojistik, CRM uygulamasıyla öneri, şikâyet, talep

ve itirazlar ile ilgili müşteriye aynı gün dönüş yaparak bilgi vererek, en geç
5 iş günü içerisinde ise çözüm önerisi ile birlikte geri bildirimde bulunuyor.
Dünyada tüm pazarlarda rekabetin arttığı, ürünlerin pazara girme sürelerinin
kısaldığı ve marjların düştüğü bir ortamda müşteriye daha etkin ulaşmak,
müşterinin isteklerini anlayarak ürün ve hizmetleri bu yönde şekillendirmenin
büyük önem taşıdığını ifade eden OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman
Küçükertan, OMSAN’da müşteri ilişkileri yönetimi sürecinin düzenli olarak
gözden geçirilmekte ve geliştirilmekte olduğunu belirtti.

OMSAN LOJİSTİK
YEPYENİ BİR 

UYGULAMAYA 
İMZA ATTI

Brisa’dan 9 Ayda 
48 milyon TL kar 

YERLİ ÜRETİM GÜCÜ

Geçen y›la oranla ilk 9 ay› art›flla tamamlayan Bri-
sa, 942 Milyon TL ciro ve 48 Milyon TL kara ulaflt›. 

Brisa, Ocak – Eylül 2011 döneminde geçen y›l›n
ayn› dönemine göre toplam sat›fllar›nda yüzde 36
art›fl göstererek 942 milyon 438 bin TL’lik sat›fl geliri
elde etti. Brisa’n›n net kar› ise yine geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 35 art›flla 47 milyon 479 bin
TL’ye ulaflt›. Yine ayn› dönemde faiz, vergi, amortisman
öncesi kar da (FVAÖK) 113 milyon 992 bin TL ile
yüzde 41 oran›nda art›fl sa€lad›. 

fiirketin, 2011 y›l›n›n ilk 9 ay›na
ait finansal verilerine iliflkin olarak
bugün Kamuoyu Ayd›nlatma Plat-
formu’na (KAP) yapt›€› aç›klaman›n
ard›ndan Brisa Genel Müdürü Hakan
Bayman sonuçlar› de€erlendirdi.
Bayman yapt›€› de€erlendirmede, “
2011 y›l›n›n ilk 9 ay›n› geçen dö-
nemlerde oldu€u gibi yükselen bir
grafik ile kapatt›k. Bu yükseliflin
y›l sonunda da ayn› istikrarda süre-

ce€ine inan›yoruz. Dünya piyasalar›nda yükselen tan-
siyon ve tedirginlik kendini gösterse de, planlar›m›zda
revizyon yapmam›z› gerektirecek bir durum oluflmad›.
Biz ayn› hedefler ile ilerliyoruz. 2 haneli rakamlarda
büyüme hedefimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Bayman, “Hükümetimizin de teflvik etti€i yerli
üretim konusuna çok önem veriyoruz. Türk mühendis
ve iflçilerinin eme€i ile üretilen ürünlerimizin dünya
pazarlar›ndaki performans›ndan da gurur duyuyoruz”
dedi. 

Renault Trucks’ın Michelin desteği ile düzenlediği ‘en ta-
sarruflu şoför hangi filoda’ yarışı Hatay’da gerçekleştirildi. 

EN TASARRUFLU ŞOFÖR KIRIK 
NAKLİYAT’IN FİLOSUNDAN ÇIKTI

Hatay’da gerçeklefltirilen yar›fl organizas-
yonu Renault Trucks Türkiye Sat›fl Direk-
törü Ömer Bursal›o€lu, Michelin Ürün
Teknik Müdürü Do€a Yi€it ve her iki flir-
ketin üst düzey yöneticilerinin kat›ld›€›,
tan›flma toplant›s› ile bafllad›.

Hatay ve civar beldelerden yar›flmaya ka-
t›lan toplam 70 lojistik firmas›n›n seçti€i
floförler, belirlenen güzergâhta Michelin X
Energy SaverGreen lastik serisi donan›ml›,
Renault Premium 460.19T Optidriver+ oto-
matik flanz›man çekici ve yüklü treyler ile
performanslar›n› sergilediler.  

Renault Trucks’›n sürüfl takip sistemi
Infomax sonuçlar›yla yak›t tüketim de€erleri
ile belirlenen yak›t tasarrufu yar›fl›n›n bi-
rincisi 6 adet, ikincisi 4 adet, üçüncüsü 2
adet Michelin lastik kazand›. 

Yak›t tasarrufunda lider marka oldu€unu
her f›rsatta dile getiren Renault Trucks,
araçtan sa€lanan yak›t tasarrufunu bir ad›m
ileriye götürerek floförlere verdi€i Optifuel
e€itimi ve Infomax sürüfl sistemi ile filolar›n
genel giderlerini düflürmeye devam ediyor.

40 KM’LİK PARKURDA KIYASIYA YARIŞ
K›yas›ya çekiflmenin yafland›€› yar›fl son-

ras›nda kazan isimler düzenlenen ödül tö-
reninde aç›kland›. 40 km’lik parkuru, 40
dakikada yakalamaya çal›flanlar dereceye
girdiler ve ödüllerini kazand›lar. Ödül töreni
Hatay Anemon otelde gerçekleflti. 285 da-
vetlinin kat›ld›€› törende; Renault Trucks
Türkiye Genel Müdürü Dominique Pollien,
Michelin Lastikleri A€›r Vas›ta Sat›fl Di-
rektörü Daniel Loiseav, Renault Trucks
Sat›fl Direktörü Ömer Bursal›o€lu, Michelin
Pazarlama ve ‹letiflim Direktörü Sertan
Akçagöz, ‹mam Kayal› O€ullar› Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Maz›c›o€lu, fiube
Müdürü Ali Karaali, Michelin Orijinal Ekip-

man Sat›fl Müdürü Ali Murat Y›ld›r›m ile
Michelin Operasyonel Pazarlama Sorumlusu
‹brahim Bafla yer ald›.  

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü
Dominique Pollien ödül törenin de yapt›€›
konuflmada kat›l›mc›lar›n hepsini ayr› ayr›
tebrik etti ve flöyle devam etti ; “ Yar›fl or-
ganizasyonumuza toplamda 73 flirketten,
73 floför kat›l›m› gerçekleflti. Yar›fl s›ras›nda
k›yas›ya bir mücadele yafland›. Herkesi ayr›
ayr› tebrik ediyorum. Herkes mükemmel
bir azim sergiledi. Renault Trucks ve Mic-
helin ile böyle bir organizasyona imza ata-
maktan dolay› çok gururluyuz. Ayr›ca bu-
raya gelen kat›l›mc›lar›m›z, Renault Pre-
mium 460 Optidrive arac›m›z› da test etme
imkan›na ulaflt›lar. 460 beygirlik Premium
arac›m›z, otomatik flanz›manla, Michelin
Xenerji Saver Green lastikleriyle donat›lm›fl
durumdad›r. Bu lastikler hem yak›t tüketimi
avantaj› sunuyor hem de çevreye dost.

Bizler flunu biliyoruz, bizim bu arac›m›z
otomatik flanz›manl› donan›m›yla, Michelin
de lastikleriyle yak›t tüketimi konusunda
en iyi kombinasyonu oluflturuyor.” 

Michelin Lastikleri A€›r Vas›ta Sat›fl Di-
rektörü Daniel Loiseav, yapm›fl olduklar›
ifl birli€inden duyduklar› memnuniyeti dile
getirdi ve flu konuflmay› yapt›: “ Öncelikle
flunu belirtmek istiyorum, Renault arac›na
en tassaruflu yak›t tüketimi konusunda
lastiklerimizle destek oldu€umuz için son
derece mutluyuz. Michelin temel hedefle-
rinden biri maliyeti düflürecek lastikler
üretmek, yeni kamyon serisi lasti€imiz
Michelin Xenerji Saver Green ile sizlerin
maliyetlerini düflük seviyede tutmaya yö-
nelik bir ürün. Bunu flöyle aç›klayabiliriz;
bu yeni lastiklerimizle tek bafl›na lastik
fark› 100 km’de 1.7 yak›t tüketimi sa€l›yor.
Dolay›s›yla bu organizasyonda yer almaktan
dolay› çok memnunuz.” 

Genifl ürün gam› ve yayg›n hizmet
yap›lanmas› ile müflterilerinin tüm ih-
tiyaçlar›na cevap vermeyi sürdüren Ford,
COMVEX Fuar›'nda yeni ürünleriyle
ç›karma yapacak. 2010 y›l›nda bafllatt›€›
Ford Cargo ‹nflaat Serisi ata€›n› sürdüren
Ford, fuarda 8m3'lük mekanik süspan-
siyonlu yeni mikseri 3536M (6x4) ser-
gileyecek. Midilli serisinin yan› s›ra
tehlikeli madde tafl›mac›l›€› sektörüne
yönelik olarak gelifltirilen 3232C (8x2)
Adr'yi de sergileyecek.

YENİ MİDİLLİLER HAZIR 
Tafl›ma kapasiteleri, nispeten uygun

boyutlar› ve müflteri talebine uygun ha-
z›rlanabilen üst yap›s›yla ticaretin her
alan›nda var olacak olan yeni Midilli
serileri, 1826 (4x2) 6 lastik ve 2532 (6x2)
10 lastik versiyonlar›yla COMVEX Fua-
r›'nda olacak. Ford Cargo Midilli Serisi;
ideal  güç, yak›t tüketimi ve tonajlar›n›n
yan› s›ra 9 h›zl› flanz›manlar›,2 y›l
s›n›rs›z km garantisi ve uygun üstyap›
hacimleriyle özellikle sebze-meyve, fri-
gorifik g›da, bal›k, eflya, tavuk ve içecek
tafl›mac›l›€› yapan firmalar›n taleplerine
cevap veriyor.

3232C (8X2)ADR İLE 
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Ford Cargo ürün serisinin geniflleme-
siyle birbirinden farkl› müflteri kitlele-
rinin beklentilerine yönelik ürün gelifl-
tirmeyi sürdüren Ford, tehlikeli madde
tafl›mac›l›€› sektörüne yönelik olarak

sa€ taraf› bofl olarak sunulan 3232C
Adr'liyi sat›fla sunuyor. Ford Cargo
3232C Adr, yüksek performansl› güçlü
motoru, optimum yak›t tüketimi, 9
h›zl› flanz›man›, 2 y›l sn›r›s›z kilometre
garantisi ve 25 bin litrelik eliptik akar-
yak›t tankeri ile fuarda Ford stand›ndaki
yerini alacak.

Ford’dan yeni “Cargo”lar
Ticari araç pazarının liderlerinden bir olan Ford, COMVEX Fuarı'nda
yeni FordCargo modelleriyle yer alacak. Fuarda yeni mikser 3536M 

ile tehlikeli madde taşımacılığı için geliştirilen 3232C Adr'liyi tanıtacak
olan Ford, Yeni Midilli'yi de ilk kez sergileyecek.

RENAULT TRUCKS, UZMAN EğiTMENLER
TARAFINDAN VERiLEN OPTiFUEL EğiTiMi iLE
ARAÇLARIN VERiMLiLiği VE SÜRÜş
TARZLARININ ANALiZ EDiLMESiNE VE YAKIT
TÜKETiMiN DE KALICI TASARRUF
SAğLANMASINA YARDIMCI OLUYOR. 

YAKIT TASARRUFU ÖNCELİKLİ HEDEF 
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KÖGEL’İN TÜRKİYE YETKİLİ TEMSİLCİSİ 

Eurotrailer
Merkezi İstanbul-Güneşli’de bulunan Eurotrailer Römork 
San. ve Tic. Ltd. Şti., Kögel ile yapmış olduğu temsilcilik

anlaşması ile sektöre iddialı bir şekilde giriyor
KÖGEL LIGHT SER‹S‹ 

KÖGEL fiAS‹ SER‹S‹ 

KÖGEL DAMPER SER‹S‹ 

Alman menfleli Treyler üre-
ticisi Kögel’in Türkiye’deki
yat›r›mlar›n› durdurma ka-
rar›ndan sonra, bayilikten

temsilcili€e geçifl yapan Eurotrailer
sat›fllar›na bafll›yor. 2010 y›l›nda Kögel
sat›fllar›n› yapmak için kurulan Eu-
rotrailer’in ürün gam›nda “Kögel mar-
kal› Tenteli-Perdeli Grubu (light grubu
dahil), Frigorifik, Tekstil, Damper,
Konteyner tafl›y›c› ve Lowbed” ürün-
leri mevcut. 2011 sonuna kadar tüm
organizasyonunu tamamlamay› he-
defleyen Eurotrailer, ayn› zamanda
‹stanbul’da kendi servisini açmay› he-
defliyor. 

TAŞLAR YERİNE OTURDU
Firma fiyatlar konusunda pazarl›k

döneminde. Firma yöneticileri sat›fl
hedeflerinin 2011 sonuna kadar 100
treyler oldu€unu söyledi. Kögel’in Türkiye politikas›ndaki
dalgalanman›n bitti€ini belirten firma yönetimi, tafllar›n
yerine oturdu€unu ve Eurotrailer olarak ürünleri nakli-
yecilerin hizmetine sunmaya bafllad›klar›n›n alt›n› çizdi.

ACİLİYETİ OLAN 
MÜŞTERİLER İÇİN STOK

Ürünlerini Almanya’dan demonte olarak getirecek olan
Eurotrailer, montaj›n› ‹stanbul’da yaparak, müflterisine
teslim edecek. Aciliyeti olan müflterilerine hitaben,
belirli bir seviyede stok da bulunduracak olan Eurotrailer,
yedek parçalar› servislere vermenin yan› s›ra kendi bün-
yesinde de yedek parça sat›fl› yapacak.

Eurotrailer 
Römork Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Evren Mh. Gülbahar Sk. No: 73/4 Güneşli Bağcılar 

Telefon: +90 212 602 03 34 

Faks: +90 212 602 00 17 

e-mail: info@eurotrailer.com

Dev firmalar›n buluşacağ›
COMVEX 2011’de Eurotrailer de

araçlar›yla fuara damgas›n›
vurmaya haz›rlan›yor. 
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“Total E€itime Destek Projesi”nin 2011 y›l›ndaki
önemli duraklar›ndan biri Adana Yeniköy ‹lkö€-
retim Okulu oldu. TOÇEV’in “Yaflas›n Okulumuz”
projesine destek veren Total’in katk›lar›yla okulun
renovasyonu tamamlanarak okul bambaflka bir
çehreye kavufltu ve burada ö€renim gören çocuk-
lar›m›za sa€l›kl› ve ça€dafl bir e€itim mekan› sa€-
land›. 2009 y›l›nda yenilenen Antalya Çevreli
Köyü ‹lkö€retim Okulu ve 2010 y›l›nda yenilenen
Kahramanmarafl Kemalli Köyü ‹lkokulu’ndan sonra

Yeniköy ‹lkö€retim Okulu, “Yaflas›n Okulumuz
Projesi” kapsam›nda Total Oil Türkiye taraf›ndan
yenilenen üçüncü okul oldu. 

Proje kapsam›nda, çat›n›n onar›lmas›, badana
ve boyan›n yenilenmesi, s›n›flar›n yer karosu ile
döflenmesi, kap›lar›n yenilenmesi gibi okul bina-
s›n›n iç donan›m› ile çal›flmalar yap›l›rken ayn›
zamanda lojman binas›n›n do€ramalar›n PVC’ye
çevrilmesi, elektrik tesisat›n›n yenilenmesi gibi
eksikleri de giderildi.

BU SEFER Kİ ROTA ADANA OLDU
3 Kas›m 2011 Perflembe günü gerçekleflen Adana

Yeniköy ‹lkö€retim Okulu’nun aç›l›fl törenine Total
Oil Türkiye Genel Müdürü Olivier Chalvon-De-
mersay ve TOÇEV Yaflas›n Okulumuz Proje Müdürü
Dilek Ültan›r’›n yan› s›ra, Kozan Kaymakam› ‹zzettin
Sevgili, ‹l Milli E€itim Müdürü Faruk Sönmez, ‹lçe
Milli E€itim fiube Müdürü Recai Argüç, ö€retmen
ve ö€renciler kat›ld›. Toplant›da konuflma yapan
Total Oil Türkiye Genel Müdürü Olivier Chalvon-
Demersay:“ Total e€itim alan›nda birçok proje yü-
rütüyor. Bir yanda Renault ile birlikte Sokakta ‹lk
Ad›mlar projesi ile çocuklar›m›za trafik e€itimi ve-
rirken di€er yanda Total E€itime Destek projesi ile
birçok okulumuzun eksiklerini gideriyoruz. Total
E€itime Destek Projemizin 2011 y›l›ndaki bu önemli
dura€›nda Yeniköy ‹lkö€retim Okulu’nun renovas-
yonunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Bu Antalya ve Kahramanmarafl’tan sonra TOÇEV
ile renove etti€imiz üçüncü okul oldu. Eme€i geçen
herkesi gönülden kutluyorum.“ dedi. 

YAŞASIN OKULLARIMIZ
Konuflmalar›n ard›ndan Kozan Kaymakam› ‹zzettin

Sevgili ve TOÇEV Yaflas›n Okulumuz Proje Müdürü
Dilek Ültan›r Total Oil Türkiye Genel Müdürü
Olivier Chalvon-Demersay’e birer teflekkür plaketi
sundular. 

Faaliyet gösterdi€i tüm ülkelerde sürdürülebilir ge-
liflim anlay›fl›yla toplumla bütünleflen Total’in Tür-
kiye’de özellikle e€itim alan›ndaki faaliyetleri çeflitli
projelerle y›llard›r devam ediyor. Bu yaklafl›m›n son
y›llarda kazand›€› ivme ile Total Oil Türkiye “Total
E€itime Destek Projesi” kapsam›nda pek çok ildeki
ilkö€retim okulunun ihtiyaçlar›n› gideriyor.
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∂ Iveco, Dakar 2012’de bu sefer her biri Cursor 13 ve 900hp’lik
motora sahip dört adet Trakker 4x4 ile yarışmaya hazırlanıyor. 1
Ocak 2012’de Arjantin’in Mar della Plata bölgesinden start alıp 15
Ocak tarihinde Peru’nun Lima şehrinde sona erecek olan Dakar 2012
ralisinin dünya premiyerinde yer alacak. Iveco tarafından tedarik
edilen araçları Hollandalı ekip De Rooy kullanacak. “Petrona De Rooy
Iveco” ekibi daha önce de Fas’da düzenlenen Fas ralisine katılmışlardı.
Bu ralide Iveco araçlarını Miki Biasion ve Gerard De Rooy kullanmış

ve sadece hazırlık rallisi olmasına rağmen “özel kamyon” kategorisinde
ikinci sırada ve genel klasmanda altıncı olmuşlardı. Yeni 4x4
Trakkerlarda Iveco tarafından Avustralya’da üretilen ve satılan  Iveco
Powerstar’ın kabini kullanıldı. Kamyonların biri Miki Biason (1999
Dakar şampiyonu), diğer ikisi ise Gerard de Rooy ve Hans Stacey
(2007 Dakar şampiyonu) tarafından kullanılacak. Diğer dördüncü
Trakker’ın ise yarış sırasında destek aracı olarak görev yapması plan-
lanıyor. Bu yarışla Trakker’ın en zorlu şartlarda test edilmiş olacak.

IVECO YENİ 4X4
TRAKKER’INI

DAKAR 2012’DE
TEST EDECEK

Tofafl, ilk 9 ayda sat›fl
gelirlerini % 24 ard›rd› 
∂ Tofafl, 2011 y›l›n›n 9 ayl›k döneminde sat›fl gelirlerini

% 24,2’lik art›flla 5,6 milyar TL’ye ç›kar›rken,
vergi öncesi kar›n› ise % 46,7 oran›nda art›rarak
386 milyon TL’ye yükseltti. Tofafl’›n 9 ayl›k dö-
nemde net kar› ise % 29,6’l›k art›flla 343 milyon
TL’ye yükselirken ihracat gelirleri de % 10,8’lik
art›flla 2,9 milyar TL oldu. Tofafl, binek otomobil
ve hafif ticari araçtan oluflan toplam pazar›n %
29,5 büyüdü€ü ilk 9 ayda pazar›n üzerinde çok
üzerinde bir büyümeye imza att›. Tofafl’›n yurtiçi
perakende sat›fl hacmi bu dönemde % 38,8 oran›nda
artarak 90.976 adete yükseldi. Tofafl CEO’su Ali
Pand›r, 2011 y›l›n›n ilk 9 ay›nda elde ettikleri
baflar›l› sonuçlardan memnuniyet duyduklar›n› be-
lirterek, “‹lk 9 ayda tüm zamanlar›n en iyi sat›fl
gelirine imza atarken verimlilik ve karl›l›l›k odakl›
yaklafl›m›m›zdan da taviz vermedik” dedi. Ali Pan-
d›r, ilk 9 ayda üretim, sat›fl ve ihracat performans›na
paralel olarak baflar›l› finansal sonuçlara ulaflman›n
yan›nda yat›r›mlara da devam ettiklerini belirterek,
“‹lk 9 ayda baflta Ar-Ge olmak üzere yaklafl›k 200
milyon TL yat›r›m yapt›k” dedi. Türk otomotiv
sanayinin öncü kuruluflu Tofafl, 2011 y›l›n›n ilk 9
ay›nda sergiledi€i baflar›l› performansla sat›fl gelir-
lerini geçen y›l›n ayn› dönemine göre % 24,2 ora-
n›nda art›rarak 5.553 milyon TL’ye ç›kard›. 

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞINDA YÜKSELİŞ VAR 
Hafif ticar› araç pazar›na da de€inen Ali Pand›r: “Hafif

ticari araç pazar›nda ise pazar pay›m›z y›l›n ilk 9
ay›nda 0,5 puanl›k art›flla % 25,7 seviyesine ulaflt›.
Böylece ilk 9 ayda hafif ticari araç pazar›n›n lideri
olduk. Binek otomobil ve hafif ticari araçtan oluflan
toplam pazarda ise pazar pay›m›z ilk 9 ayda geçti-
€imizin y›l›n ayn› dönemine k›yasla 1,0 puanl›k
art›flla % 15,1’e ç›kt› ve  toplam pazar›n iki lide-
rinden biri de Tofafl oldu.” dedi.

Toçev’in “Yaşasın Okulumuz” projesine destek veren Total,
Adana Yeniköy İlköğretim Okulu’nu onardı. Böylece, Total

Oil Türkiye tarafından yenilenen 3. okul oldu. 

TOTAL’DEN EĞİTİME TAM DESTEK

ALİ PANDIR 
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AHMET
TÜRKOĞLU

S›ra bizdeymifl, ona göre! 
Asl›nda bu s›ra ifli biraz kar›fl›k.  As›l s›ra kimdedir? Nas›l

bir s›rad›r? Kim, kime göre s›ran›n önlerindedir? Bunlar›
birlikte irdelemezsek, sonuca varamayaca€›m› görüyorum.

“Kaynak neresidir, kimdir?” denilirse; cevab›m, “devlet”
olacakt›r.

Bayram s›ras›nda TV kanallar›nda bir reklâm dönüyordu:
“15 bin km den fazla bölünmüfl yol yapt›k!”
“Cumhuriyet döneminde yap›lm›fl bölünmüfl yollar›n –flu

kadar- kat›!”
“Biz, kazalar› önlemek için, elimizden geleni yapt›k!”
“fiimdi s›ra sizde!”
“Kazalardaki kusurlar›n % 89’ unun sürücülerde oldu€u

tespit olunmufltur!”
‹zledim, dinledim; dinledikçe inledim.
Me€er bu bir uyar›ym›fl. “Topu taca atmak”=Suçu/sorum-

lulu€u üzerinden atmak” m›fl, asl›nda.
‹lk 2 cümleye kat›l›yorum. Sonrakileri dinlerken de kat›l›-

yorum, fakat bu sefer, spazmdan. Mideme, beynime kramplar
giriyor.

Ne demekmifl; “Kazalar› önlemek için elimizden geleni
yapt›k!” ?

fiu sorulara bir cevap verin bakal›m:
Yol zeminlerinin bozuklu€unu giderdiniz mi? _Hay›r!
Yollar›n, kilometreler boyunca tümüyle –viraj de€ilken-

sa€a veya sola yat›kl›kl›lar›n› giderdiniz mi? _Hay›r!
Virajlardaki ters deverleri (içe yat›kl›k yerine d›fla yat›k)

giderdiniz mi? _Hay›r!
Virajlardaki afl›r› deverleri (içe yat›kl›k afl›r›l›€›) giderdiniz

mi? _Hay›r!
Yol Kenar› Güvenlik Elemanlar›n›, yani bariyerleri tamam-

lad›n›z m›? _Hay›r!
Levha eksiklerini/yanl›fllar›n› giderdiniz mi?  _Hay›r!  
Virajlara giriflleri (Kuru zeminde ve ›slak zeminde kaç km

en çok h›z) yeterli bilgilendirdiniz mi? _Hay›r!
Sinyalizasyondaki bilgi kirlili€ini/yanl›fll›€›n› kald›rmay›,

bunda ülke bütününü ayn› do€ru bilgide buluflturmay› ba-
flard›n›z m›? Bunu istediniz mi? _Hay›r!

E€itimde (sürücü/yaya, trafik zab›tas›) baflar›y› sa€laya-
bildiniz mi? _Hay›r!

Bilindi€i/görüldü€ü kadar›yla baz› kurallara uyumu/denetimi
sa€layabildiniz mi? _Hay›r!

Her trafik suçlusuna –mutlak yakalanaca€›/ cezaland›r›-
laca€› ortam›n› yaratt›n›z m›? 

- Hay›r!
Biz yerlilerden bu bilgileri, uyar›lar›, önerileri almaya te-

nezzülünüz yoksa;
‹sveç’in, “S›f›r Vizyon” Projesinden de mi haberiniz yok?
Onlar da önceleri, -70 y›ld›r, ‹çiflleri Bakanl›€›m›z›n yapt›€›

gibi- bizimkilerle efl oranlarda, sürücüleri suçlarlarm›fl.
Ama bak›n flimdi ne diyorlar: 
(…)
Geleneksel yaklafl›mda  kazalar›n sorumlusu, yol kullan›c›lar›

olarak görüldü€ünden, sistemin di€er unsurlar›n›n etkileri
neredeyse yok say›lmaktad›r. (…)

[Johansson’un (2009:827) “Çarp›flmalar›n ve kazalar›n
%95’inin insan hatalar›ndan kaynakland›€› do€rudur, fakat
Vizyon S›f›r felsefesine göre çözümün %95’i yollar›n, caddelerin
ve  araçlar›n de€ifliminde yatmaktad›r.” ifadesi bu yeni yak-
lafl›m› en iyi flekilde yans›tmaktad›r.] Yani, yollarla ilgili ça-
l›flmalar› yapanlar da insanlard›r. Dolay›s›yla önce yol ku-
surlar›n› gidermemiz ve ondan sonra “Sürücülere; Uy fiimdi!”
dememiz gerek diyor, bu raporda bahsedilen uzman Jo-
hansson!

Bu kadar “Hay›r” ›n›z oldukça, sizin çözümlerden HAYIR(l›l›k)
gelmez!

S›ra sizdeyken (hizmet/çözüm) elinizi çabuk tutun, s›ra
(trafikzedelik) size gelmeden!

Buradan afla€›s› konulmayabilir
Bu raporu inceleyip/sentezleyen/makalelefltiren de bir

“polis” diyebiliriz, d›fllamas›nlar diye.
(Tuncay DURNA, Yrd. Doç. Dr., Polis Akademisi Baflkanl›€›,

Ö€.Üyesi)
Sn. DURNA Hocam›z›n, (18 sayfal›k) makalesinden sonuç

bölümünden ald›m bu cümleleri.
Kendisine candan teflekkürler, tebrikler.
Ben de bunu yaklafl›k 20 y›ld›r ülkemizde söyleyegelmifltim.

Johansson’dan da haberdar de€ildim. ‹TÜ ve YTÜ deki
uzman hocalar›m›z, o dönem Trf. Da. Baflkanlar› buna
flahittirler. Sn. Ulaflt›rma Bakan›m›z YILDIRIM; henüz de€il
Bakan, ‹DO Genel Müdürü bile de€ilken…

1965’te kurulan, 1999’da ise yeni fabrikas›n›n
bulundu€u Gebze fiekerp›nar’a tafl›nan Anadolu
Isuzu fabrikas›nda tek vardiyada 13 bin 700
araç üretim kapasitesi bulunuyor. 1997’de
halka aç›larak ‹MKB’de ifllem görmeye bafllayan
flirket hisselerinin flu an %16.5’luk bir k›sm›
halka aç›k. Isuzu’nun Gebze fiekerp›nar’daki
fabrikas›nda günlük üretim kapasitesi ise 50
adet. Ancak piyasa ihtiyac›na yönelik olarak
flu anda günlük 10-11 kamyon üretimi, 5 adet
ise minibüs üretimi gerçeklefliyor. Anadolu
Isuzu Genel Müdürü Ömer Lütfü Ablay, ihra-
catta 1994 y›l›ndan bugüne kadar 50 ülkeye
500 milyon dolar de€erinde 10 binden fazla
araç ihraç ettiklerini söyledi. Hemen ard›ndan
fabrikan›n otobüs üretim merkezi, flase ve
büyük parça üretim merkezi bas›n mensuplar›na
tan›t›ld›€› gezide bir adet yeni üretilmifl No-
vo’nun içine “Bas›n gezisinde üretilmifltir” ya-
zan plaket b›rak›ld›. Daha sonra ‹çiflleri ve
Adalet Bakanl›€› için özel olarak üretilen tu-
tuklu, mahkum araçlar› ile z›rhl› araçlar› bas›na
tan›tan Ablay, bu araçlar› Emniyet Genel Mü-
dürlü€ü taraf›ndan aç›lan ihaleler için üretil-
di€ini y›l sonuna kadar teslim edilece€ini söy-
ledi.  Bu fabrikada üretilen araçlar›n güvenlik

ve sürüfl testleri için ise tercihlerini ‹spanya
ve Almanya’dan yana oldu€unu bu ülkelerde
gerçekleflen testlerin en güvenilir ve kaliteli
testler oldu€undan yurtd›fl›na ihraç edilecek
araçlar›n bu ülkelerde test edildi€ini daha sonra

gerekli belgeleri ald›€›n› belirtti. 

26 ÜLKENİN TERCİHİ ISUZU
68 ilde 120 yetkili servis ile hizmet vermeye

devam eden Anadolu Isuzu, flu an 26 ülkeye

ihracat yap›yor. 23 tane pazar› bulunan Isu-
zu’nun, büyük oranda Avrupa bölgesine ihracat
gerçeklefltirdi€ini kaydeden Ablay, yurtd›fl›nda
89 adet sat›fl bölgesi oldu€u,  21 tanesinin Ce-
zayir’de, 1 tanesi Azerbaycan’da olmak üzere
toplam 111 adet sat›fl bölgesi oldu€unu ifade
etti. Cezayir pazar›na ayr›ca önem verdiklerini
vurgulayarak, flu an 4000 civar›nda arac›n›n
Cezayir’de oldu€unu Avrupa bölgesinde yaflanan
s›k›nt›dan dolay› buradaki pazara yöneldiklerini,
Avrupa d›fl›nda alternatif pazar aray›fllar›n›n
ise sürdü€ünü ifade etti. Y›l sonunda %15 bü-
yüme hedefi koyduklar›n› ve bu hedefe ulaflmak
üzere olduklar›n› belirten Ablay, yeni pazarlarda
en büyük rakiplerinin Çin ve Kore oldu€unu,
bu sene tutturamad›klar› tek hedefin ihracat
hedefi oldu€unu vurgulad›. Üretimin artmas›
için pazar›n genifllemesi veya ihracat›n artma-
s›n›n flart oldu€unu belirtti.

Novo modelinin üretim aşamasına tanıklık edildiği basın gezisinde Genel Müdür
Ömer Lütfü Ablay ile Satış Müdürü Fatih Tamay ve Anadolu Isuzu Ar-Ge

Müdürü Hakan Özenç basın mensuplarına eşlik ederek soruları yanıtladılar. 

Pendik-Köstence 
Ro-Ro Hatt› bafll›yor

U.N Ro- Ro yeni sefer müjdesini verdi. Yapılan
açıklamaya göre 19 Kasım 2011 Cumartesi günü
“Pendik-Köstence-Pendik” Ro-Ro seferleri başlıyor.

∂ Karadeniz k›y›s›nda ki en büyük liman flehri olan Ro-
manya’daki Köstence’ye Ro- Ro seferleri bafll›yor. Daha
önce yeni hat açma projelerini duyuran U.N Ro- Ro yet-
kilileri çal›flmalar›n› hayata geçiriyor. Özellikle Bulgaristan
geçifllerindeki trafik yo€unlu€unu azaltmak için Pendik-
Köstence- Pendik Ro- Ro hatt› devreye giriyor. Ayr›ca,
Köstence Liman›, Do€u ve Kuzey Avrupa güzergâhlar›nda
önemli bir hinterlanda hitap etmesi ve Tuna nehrine
direkt ba€lant›lar› ile Avrupa merkezlerine olan tafl›malar
için ideal liman olarak dikkat çekiyor.

KAMPANYALAR BU HAT İÇİN DE GEÇERLİ
Bafllang›çta bir gemi ile her Sal› – Perflembe – Cumartesi

akflam Pendik Liman›’ndan Köstence’ye ve her Çarflamba
– Cuma – Pazar akflam› Köstence’den direkt Pendik Li-
man›’na seferler yap›lacak. Türkiye’den Romanya’ya ve
Romanya üzerinden transit Do€u ve Kuzey Avrupa’ya
mal gönderen ihracatç›lar ve bu tafl›may› yapmakta olan
firmalar›n rekabet gücünü artt›racak olan Köstence Ro-
Ro’sunun, gerek ülke ekonomimiz için ve gerek ise bu
hatt› kullanan uluslararas› tafl›mac›lar için son derece
yarar sa€layacak. Sefer fiyatlar› ise flöyle;

Komple Ünite; gidifl-dönüfl 875 euro.- FIOS
Kamyon – Römork; gidifl-dönüfl: 975euro. FIOS
Yar› römork; gidifl-dönüfl: 725 euro. -FIOS
U.N Ro- Ro, Köstence hatt›n›n aç›l›fl› münasebetiyle

avantajl› bir uygulama yapacak ve ; y›l sonuna kadar ya-
p›lacak seferlerde, ayn› firman›n (grup firmalar› birleflti-
rilmeksizin ve TIR karne sahibi esas al›narak) Köstence
Ro-Ro'ya binecek her üç arac›na bir BEDAVA G‹D‹fi-
DÖNÜfi B‹LET‹ verecek. “KÖSTENCE HATTIMIZA
HOfi GELD‹N‹Z! “ ad› verilen bu bonus kampanyas›yla,
firmalar biletlerinin gidifl ve dönüfl yönleri sadece Köstence
hatt›nda kullan›labilecekler. Ayr›ca, Hofl Geldiniz bonus
biletlerinin kullan›m›nda hafta sonu s›n›rlamas› da ol-
mayacak. fiirketin uygulamakta oldu€u ciro prim sistemi
ve online biletleme ve rezervasyon sistemleri, Romanya
hatt› için de geçerli olacak.

ANADOLU ISUZU BASIN MENSUPLARINI
GEBZE’DEKİ FABRİKASINDA AĞIRLADI

FATİH TAMAYÖMER LÜTFÜ ABAYHAKAN ÖZENÇ

∂ İlk defa global olarak düzenlenen Volvo Kamyon Drivers’ Fuel
Challenge’ın dünya şampiyonu, 17 ülkeden katılan yarışmacılar
arasındaki sıkı mücadele sonucunda Güney Kore'li Han HoGyun
oldu. Dünyanın dört bir yanından katılan 3,600 sürücü, en yüksek
yakıt verimliliğini sağlamak için yarışarak yakıt tasarrufu açısından
sürücülerin önemini gösterdiler. Yarışmayı kazanan Han HoGyun,
sadece Dünya’nın en tasarruflu yakıt kullanan sürücüsü ünvanını ka-
zanmakla kalmayıp, bir misafiri ile birlikte yaklaşık 15.000 dolar de-

ğerindeki Volvo deneyimi ödülünün de sahibi oldu. Dünya şampiyonu
Han HoGyun ödülünü alırken “Bu yarışmayı kazandığım için gerçekten
gurur duyuyorum. Her zaman kullandığım gibi araç kullandım ve
Kore'ye döndüğümde iş arkadaşlarıma nasıl daha yüksek yakıt
verimliliği sağlanabileceğini öğreteceğim” dedi. Dünya finaline,
Türkiye Şampiyonu olduktan sonra katılmaya hak kazanan Burhan
Üregül ise dünya finalindeki performansı ile ilk on yarışmacı arasına
girmeyi başardı. 
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GÜNEY KORE
OLDU!

Y›l: 3  SAYI: 61 F‹YATI: 50 kuruş - KASIM 2011
GAZETEN‹N YAYIN PER‹YODU: HAFTALIK

YAYIN TÜRÜ: YEREL/SÜREL‹
www.tasimacilar.com

KURUCU
M.Naci KALENDER

İmtiyaz Sahibi
Mete Turizm Basın ve Yayıncılık Hizmetleri

San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına 
M. Mete KALENDER

Adres: Ihlamurdere Cad, No:5 K:4 Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 258 77 86 - 87 Fax: (0212) 259 78 85
GSM: 0532 304 60 77 E-MAIL: info@tasimacilar.com   

info@tasimacilargazetesi.com
BASILDIĞI YER: İhlas Gazetecilik A.Ş.                       
29 Ekim Cad. No:23 / Yenibosna - İSTANBUL

Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

TASIMACILAR

Haber Koordinatörü: 
Hande ÇOLPAN

Fotoğraf ve Kamera: 
T. Yasin YAZICI 

Hukuk Danışmanı
Av. Uğur AMASYA

Muhabir: 
Oya KAYA 

Serdar CEŞEN  
Z. Şule GÜNDOĞAN

Elif ÖZDURAN 
Grafik Tasarım: 

Kayahan ÜÇLER - 
Ö.Faruk DİRLİK

ANADOLU TEMS‹LC‹L‹KLER‹
Ankara: Efecan BARUT 

İzmir: Orkut IŞIKALP  

Edirne: KAPIKULE-
HAMZABEYLİ Mehmet ŞENOL

(Edirne Gazetesi)

Hatay - Reyhanlı - CİLVEGÖZÜ:
Abit KIZILCA (Rehber Gazetesi) 

Hatay: Hasan YETMEZ 

Mersin: Meltem AHATOĞLU

Ardahan - Posof - TÜRKGÖZÜ:

Bülent KILIÇ (Kılıç Ofset) 

Iğdır-DİLUCU: Serdar ÜNSAL  

Ağrı Doğubayazıt GÜRBULAK:
Selehattin KAÇURU 

Artvin-Hopa-SARP: 
Hayati AKBAŞ 

Şırnak-Silopi-HABUR: 
Halil ÇOŞKUN 

Cizre: Emin Dilovan KINAY
(Haber 73 Gazetesi) 

10_Layout 1  17.11.2011  16:01  Page 1



Mazisi Cumhuriyet tarihinden bile önceye dayanan
gümrük müflavirlik mesle€i de bu iflleyiflin en
önemli aya€›. Sadece ‹stanbul’da bu ifli yürüten
bin 747 gümrük müflaviri, 3 bin 826 gümrük mü-

flaviri yard›mc›s›, 3 bin 600 de stajyer yer al›yor. Böylesine
önemli bir konumda hizmet veren müflavirler zaman zaman
mesleki zorluklar ve beraberinde mali zorluklar› da s›rtlar›nda
tafl›yor. Sürekli de€iflin mevzuatlar, bir yanda nakliyeciler, bir
yanda mallar›n›n tafl›nmas›n› isteyen firmalar olunca mali mü-
flavirlerin iflleri daha bir merak uyand›r›yor. Bizde konuyla ilgili
merak etti€imiz sorular› ‹stanbul Mali Müflavirler Derne€i
Baflkan› Turhan Gündüz’e sorduk.  D›fl ticaret iflini Rus Ruleti
oynamak kadar tehlikeli buldu€unu belirten Gündüz, ilk önce
iflin ana hatlar›n› aç›klad›: “ Gümrük denilince maalesef konu
çok basite indirgeniyor. Ama insan harici her fleyin tafl›mas›
gümrükle sa€lan›yor. Uluslar aras› anlaflmalar, teknolojik gelifl-
meler, bu mevzuatlara düzenlemeler oluyor bunlar›n hepsi direk
bize yans›yor. 140 üzerinde kanun kararname ve uluslara aras›
anlaflmalardan bahsediyoruz. Dünya ticaretine paralel olarak
geliflen durumlar bizim ülkemizde de oluyor.” 

GÜMRÜKLERDE SORUN ÇIKMASI NORMAL 

Gümrüklerde yaflanan sorunlara gelince, ülkemizde ki flartlardan
dolay› gümrüklerde yaflanan sorunlar›n olmas›na ola€an bir flekilde
bakt›€›n› belirten Gündüz, iflin içinde olan kiflilerin bile zaman
zaman sorun yaratt›€›n› belirtti: “ Bizde Halkal› ve Erenköy Gümrü€ü
ile ilgili s›k›nt›lar geliyor. Asl›na bakarsan›z gümrüklerde sorun
ç›kmas› çok normal. Çünkü yeni bir uygulama ve ya mevzuat
devreye girince insanlar›n uygulama ve yorum farkl›lar›ndan dolay›
maalesef olumsuzluklar oluyor. Ama konunu özeti; bu olumsuz-
luklar›n tümü gümrük d›fl› ifllerden kaynaklanan sorunlardan

olufluyor. Gümrüklerde yaflanan sorunlar gibi yans›yor ama bu
böyle de€il, iflin içinde olanlar bile bunu kamuoyuna böyle yans›t›yor.
Bir örnek vermek istiyorum, TSD al›nmas› gerek CE belgesi için,
belgesi yok.Diyor ki; “Benim mal›m gümrükte bekliyor. “Ama
önce bu belgeyi almas› gerekli ki gümrükten beklemeden geçsin.”

FİZİKİ ŞARTLAR YETERSİZ 

Gümrük konusunda en önemli sorunu ne oldu€unu sordu€umuz
da net bir yan›t veren Gündüz fiziki flartlarla ilgili çal›flmalar›n bir
an önce sonuçlanmas› gerekti€ini dile getirdi; “En önemli sorun
fizik flartlar›n yetersiz ve düzensiz olmas›d›r. Biz de bu sahada
ifllem yürüten gümrük müflavirleri, gümrük müflavir yard›mc›lar›
olarak gerekse tafl›mac› flirketlerin, fiziki olumsuz flartlar ve
ulafl›mdan kaynaklanan s›k›nt›lar›m›z var. Halkal› gümrü€ü ilk
önce Karaköy ‹skelesinde, daha sonra Sirkeci Gar›’n›n oradayd›.
‹fller yo€unlafl›nca Halkal›’ya tafl›nd›. Zaten ‹stanbul’da o dönem
iki gümrük vard›. Biri Haydarpafla’da di€eri de Sal› pazar›nda. Ama
art›k buralar› da yetmiyor. Halkal›’da yaflanan sel felaketinin do-
€urdu€u trajik sorunlarda gösterdi ki lokasyon aç›s›ndan çok yanl›fl
bir yer belirlenmifl, zaten ulafl›mda çok zor. Ayr›ca oras› yaflam
merkezi ve orada ki yaflayanlar› da olumsuz etkiliyor. Çal›flan in-
sanlar›n daha ça€dafl mekanlarda ifl yapabilmesi, hem de etkin de-
netimlerin olmas› için Lojistik Köylerin bir an önce kurulmas› ge-
rekiyor. Zemin, yer, mekan önem arz ediyor. Ça€dafl gümrük ifllet-
meleri zaruridir. Gerçek anlamd› kaçakç›l›€›n önüne as›l böyle ge-
çilir.”diyerek aç›klamas›n› sonland›rd›.  

HAK ETMEDİĞİMİZ SUÇLARDA OLABİLİYOR

Türk tafl›mac›l›k sektörünün 1983’den  sonra çok h›zl› bir büyüme
yaflad›€›n› belirten Gündüz, mesle€in geçmiflinin yüzy›l› aflan bir
maziye dayand›€›n› da sözlerine ekliyor. Belirli bir sistemati€e
oturmufl bir flekilde ilerlediklerini de sözlerine ekleyen Gündüz,
mali ve cezai yönden bir çok zaman haks›z yere suçland›klar›n›
belirtti ve konuya flöyle aç›kl›k getirdi: “Gümrük müflavirleri olarak
bizim 102 y›ll›k mesleki geçmiflimiz var. Kurallar› olan, sistematik
flekilde çal›flan bir mesle€i ifltirak ediyoruz. Cumhuriyetin ilk y›lla-
r›ndan itibaren de kanunlarla var olan bir mesle€iz. Nas›l ki
avukatlar›n varl›€› adli konuda çok önemliyse, mali müflavirler de
gümrük ifllemlerinin yürümesi için önem tafl›yor. Çok genifl bir
alanda hizmet veriyoruz. Erenköy ve Halkal› Gümrüklerine ba€l›
130 civar›nda antrepo var. ‹fllem yapan memurlar 50 km’ye kadar
aç›lan alana hizmet ediyor. Elbette bizim de mesleki sorunlar›m›z
var. En önemli sorunumuzun bafl›nda meslek odas› kanunumuzun
ç›kmamas› yer al›yor. Asgari ücretlere d›flar›dan yap›lan müdahaleler
bizim ekonomik ba€›ms›zl›€›m›z› olumsuz etkiliyor. Sürekli de€iflken
mevzuatlar›n yaratt›€› s›k›nt›larda oldukça fazla. Ayr›ca, kaçakç›l›kla
mücadele kanununun getirdi€i mesleki risk ve sorumluluklar›m›z
var. Dünyada birçok ülkede suç fiili içinde olmayan birçok olay ül-
kemizde suç fiili aras›nda yer al›yor. Örne€in; sizin Türkiye’den al-
d›€›n›z bir ürünün CE belgesi yoksa sat›c› direk sorumlu oluyor,
devlette piyasa gözetim kanuna göre cezas›n› veriyor. Ama siz bu
ürünü ithal etti€iniz zaman CE belgesi olmad›€›ndan dolay› ithal
edilmifl olmas› direk gümrük kaçakç›l›k suçuna giriyor. Piyasa gö-
zetimi kusuru olan bu olay, gümrük iflleminde direk kaçakç›l›kla
mücadele kanunu kapsam›na giriyor. Ben hep söylerim, Türkiye’de
d›fl ticaretle u€raflmak Rus Ruleti oynamaktan bile tehlikeli.
Bakanl›€›n bu konuya dair yapt›€› çal›flmalar var. Bizde bunlar› bek-
liyoruz. Ayr›ca ithalatç›lar gibi bizimde mali mesuliyetimiz var. Biz
onlar ad›na beyanda bulunuyoruz. Ama onlar›n bize verdi€i bilgiler
do€rultusunda biz bu beyannameleri haz›rl›yoruz. Onlardan kay-
naklanan bir sorun, ya da sat›c›dan kaynaklanan, veyahut tafl›ma
esnas›nda kaynaklanan bir hatadan dolay› ç›kan sorunlarda, müflavirler
ve yard›mc›lar, mali ve cezai yönden sorumlu tutuluyor. Ayr›ca
meslekten geçici veya daimi men edilme cezalar› da olabiliyor.
Konuyu biraz daha açacak olursam, kaçakç›l›kla mücadele kanunu
kapsam›nda, gümrük kusuru sayd›€›m›z gümrük cezas› içinde
olmas› gereken, bir k›s›m hususlar, maalesef kaçakç›l›k kanununda
ele al›nd›€› için çok a€›r yapt›r›mlar oluyor. Bu ticaretin önünde de
çok ciddi kay›plar oluflturmaktad›r. Kabahatler kanunun genel hü-
kümlerinin gümrük kanununa uygulanmas›ndan yarat›lan ifltirak
hükmü dedi€imiz hükümler vard›r. Kabahat istem d›fl› yap›lan bir
kusur demektir. Gümrükte yap›lan bir tak›m usulsüzlüklere kaba-
hatler kanunu da uygulanmas›n›n yeniden eski haline al›nmas› ge-
rekmektedir. Bu konuda çal›flmalar devam ediyor. “

İŞ YÜKÜ KONUSUNDA HAKSIZLIK YAPILIYOR

”‹fl sahiplerinin  mesleki yükümlülüklerimiz konusunda bize
göre haks›z bir anlay›fl› var. Gökte uçan kuflun bile hesab›n›
bizden soruyorlar ve her fleyi bizden bekliyorlar. Bizim mesleki
faaliyetimizin alan› içinde olmayan fleyleri dahi bizden bekliyorlar.
Biz onlar ad›na kendi ofislerinden evraklar› toplar›z. Nakliyeci-
lerden toplar›z. Bankalardan toplar›z, gümrüklere tafl›yoruz. Ör-
ne€in tafl›mac›n›n getirdi€i evraklar›, biz gidip ithalatç› ad›na
ona paras›n› öderiz evraklar› teslim al›r›z. Yeri gelir bankadan
teslim al›r›z. Yani bütün gümrük d›fl› ifllemleri de bizden
beklerler. Tabi ki bütün bunlar lojistik olarak hizmet veriyor.
Gümrük ifllemleri lojisti€i bölümü bizim maliyetlerimizin
yaklafl›k yüzde 57’sini oluflturuyor. Bu da tabi ciddi anlamda
bizim için mali kay›plara, ek personel ihtiyaçlar› yüklemektedir.
Zaman, insan, ulafl›m, iletiflim maliyeti ortaya ç›k›yor. “
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∂ Volkswagen AG ve MAN SE'nin birleşmesi ile ilgili geriye
kalan son koşul da yerine getirildi. Volkswagen AG, “Çinli
şirket birleşmesi denetimi yetkililerinin” de izniyle MAN SE’nin
çoğunluk hisselerinin sahibi oldu. MAN SE hissedarlarının 31
Mayıs 2011 tarihli teklifi üzerine başlayan birleşme süreci, 3
Kasım 2011 tarihinde "Çinli şirket birleşmesi denetimi yetkili-
lerinin" de onayını alarak tamamlandı. Bu bağlamda Volkswagen
AG'ye ihale edilen tüm hisseler, yeni çoğunluk hisse sahibine

aktarıldı. Artık, Volkswagen, hâlihazırda, MAN'ın oy hakkının
yüzde 59,90'ını ve hisse sermayesinin yüzde 53,71'ini elinde
bulunduruyor. Bu da MAN, Volkswagen ve Scania arasında
yakın işbirliğinin yolunu açıyor. MAN, Volkswagen ve Scania
arasında daha derin işbirliği, Münih merkezli araç ve mühendislik
uzmanının izlediği büyüme yolunu sürdürmeyi ve dünyanın
önde gelen ulaştırma konulu mühendislik işletmelerinden biri
olarak konumunu daha da genişletmesini hedefliyor. 

VOLKSWAGEN, 
MAN ‘IN 

HİSSELERİNE 
ATAK YAPTI 

GÜMRÜK MÜşAViRLERi DERNEği 
YÖNETiM KURULU BAşKANI TURHAN GÜNDÜZ:

DIŞ TİCARET, 
RUS RULETİ 
OYNAMAK GİBİ

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan, dış dünyaya yapılan ticaret-
le ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük rol oynayan Lojistik sektörü
birçok kişinin alın teriyle ayakta duruyor. Üreticilerin, nakliyecilerin çalış-

malarının yanı sıra gümrük sahasında da birçok kişiye büyük işler düşüyor. 

∂ Goodyear, nakliye sektöründe çal›flan
araçlarda kullan›lmak üzere yeni trey-
ler lastik serisi “Regional RHT II”
lastik pazar›nda yeri ald›. Goodyear
kamyoncu müflterileri için yeni trey-
ler lastik serisi Regional RHT II’yi
lastik pazar›na sundu. Nakliye sek-
töründe çal›flan araçlara yönelik üre-
tilmifl olan yeni Regional RHT II, bir
önceki seriye göre kilometrede %30 daha
fazla performans, yol tutufl ve yüksek düzeyde
dayan›kl›l›k sa€l›yor. Bir önceki seriye oranla 10 mm
daha genifl, % 8 daha derin bir s›rt desenine sahip olan
yeni seri, tafl s›k›flma ihtimalini en aza indiren ve ›slak
yolda fren etkisini art›ran optimize edilmifl s›rt kanallar›yla
manevralardan kaynaklanan afl›nmalara karfl› dayan›kl›l›€›
artt›r›ld›. Yüksek kaplanabilme ve yeniden difl aç›lma
özelliklerine de sahip olan Goodyear Regional RHT II
serisi, 10 tonluk aks a€›rl›k kapasitesine sahip özel bir
yap› ile üretiliyor. Goodyear’›n yeni nesil treyler lastikleri
yap›lan araflt›rmalarda  hem yerini ald›€› Regional RHT
serisinden, hem de rakip firmalar›n ayn› segmentte üretti€i
lastiklerden çok daha üstün bir performans sergiledi.

GOODYEAR’ın Treyler 
için ürettiği “Regional 
RHT II” Lastiği yollarda
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∂ Servis konusunda randevu sisteminin önemine dikkat çeken
Gürbüz, araçlarının bakımı sırasında zaman kaybı yaşamak is-
temeyen müşterilerine önemli bilgiler verdi. “ Rutin bakım için
servisimize gelen araçlar en fazla yarım gün içinde tetkikleri ta-
mamlanmış olarak servisimizden çıkabiliyor. Ancak bunun için
müşterilerimizin randevu alması da büyük önem taşıyor. Çünkü

bazı zamanlarda buraya 10 adet aracın aynı anda bakım için
geldiği anlar oluyor. Bunun üstesinden gelmek için müşterilerimize
her zaman randevu alın çağrısında bulunuyoruz. Çünkü onları
bekletmek istemiyoruz. Onların zaman kaybı çok büyük maddi
kayıplara da yol açıyor. Biz onların bütün sorunlarını ortadan
kaldıracak projelere imza atıyoruz.”

RANDEVU
SİSTEMİ ZAMAN

TASARRUFU
KAZANDIRIYOR

Bayisi oldu€u Renault Trucks sat›fllar›yla,
Türkiye pazar›nda iddial› bir yere ulaflan
Horoz Tafl›t Servis A.fi müflterilerine;
teminat sorunu olmadan yedek parça

hizmeti, bekleme kayb› olmadan bak›m servisi,
yurtd›fl›nda araçlar›n yatmas›n› ortadan kald›racak
“bak›m-onar›m” hizmetini sunuyor. Üretti€i
ürünler, s›f›r ve ikinci el sat›fllar›, takas konusunda
kaliteli hizmetten asla taviz vermeden yola devam
eden bayi y›lsonuna kadar 600’den fazla araç sa-
t›fl›na imza atmay› hedefliyor. Planlad›€› hedefe
ad›m ad›m ilerleyen firma ayn› zamanda Avru-
pa’daki bayileri de geride b›rakarak sat›fl rekoru
k›racak. 

MÜŞTERİ RİSKLERİ 
BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA

Müflterilerini bir partner olarak benimsediklerini
belirten Horoz Tafl›t Servis Genel Müdürü Gürkan
Gürbüz, ülkemizin kazanc›na hizmet eden bir
sektöre tedarikçi olduklar›n›n, bu yüzden sat›fl
sonras›nda ki destekler ile tüketicilerinin sürekli
arkas›nda olduklar›n› söyledi. Standart bir bayinin
sundu€u hizmetlerin çok daha ötesini yeni ürünleri
sektöre kazand›rd›klar›n› belirten Gürbüz, “ Ba-
k›m-Onar›m kontrat›n›n” detaylar›n› flöyle aç›k-
lad›: “ Biz öncelikle nas›l bir sektöre hizmet etti-
€imizi çok iyi biliyoruz. Projelerimizi hep bu
yönde üretiyoruz. Bir kalite, iki yenilik. Bu iki
olguyla biz müflterilerimizin ihtiyaçlar›na cevap
verecek ürünler üretip sat›yoruz. Hizmet sunulur
ancak, bu hizmetin bir ürün haline dönüfltürülmesi
oldukça zordur. Biz alt yap› çal›flmalar›m›zla
bunu baflar›yoruz. Sektörün gelece€ini önceden
analiz edip, müflterilerin farkl› beklentileri ortaya
ç›kt›€›nda hemen ürünlerimizi onlara sunuyoruz.
Bak›m zaten araçlar›n olmazsa olmaz›d›r. Ancak,
günümüzde arac›n ömrünün artmas› için onar›m
hizmetinindi devreye girmesi gerekiyor. Öncelikle
flunu söylemek istiyorum. Biz bu ürünümüzle
müflterimizin riskini üzerimize al›yoruz. Bak›m
zaten periyodik olarak yap›lan bir hizmet. Ama
onar›m ayr› bir hizmettir.Yurtd›fl›nda bir kaza ya
da ar›za an›nda biz sizin yan›n›zda oluyoruz. En
yak›n servis çal›flanlar›n› size yönlendiriyoruz.
Örne€in yurt d›fl›nda bir arac›n ar›za yapmas› de-
mek sadece servisin sizin yan›n›za gelmesiyle
800 Euro’dan bafll›yor. Bu çok ciddi bir kay›p.
Ama bizim “ Bak›m-Onar›m “ ürünümüzü sat›n
alanlar bütün bu sorunlar›n çözümünü garanti
alt›na al›yor. Araçlar› nerede olursa olsun en k›sa
sürede tamir edilip çal›fl›r hale getiriliyor.”

İKİNCİ EL ARAÇLARDA BİZE EMANET
Bak›m – Onar›m hizmetlerinin sadece s›f›r

araçlarda olmad›€›n› belirten Gürkan Gürbüz is-

teyen müflterilerin bütün filosunda ki araçlara
da bu ürünü sunduklar›n› belirtti ve ekledi: “ Biz
titiz bir altyap› oluflturdu€umuz için “Bak›m-
Onar›m Kontrat›n›” ikinci el araçlar içinde su-
nuyoruz. Sektörde bu konuyla ilgili bizden baflka
çal›flma yürüten bir firma oldu€unu duymad›k.
Müflteri bir arac› almadan önce maliyet hesab›n›
yapar. Biz hayat›n her an›nda yaflanacak sürpriz
risklere karfl› onlara el uzat›yoruz. Neden bir
araç 2 y›l sonunda garantisi yok diye maliyet ka-
y›plar› yaflats›n. Biz diyoruz ki araçlar›n›z› 5 y›l
boyunca bize emanet edin, maliyet kayb› yafla-
may›n. Çünkü araç ne kadar ifl gücünü yaflat›rsa
o kadar kar kazand›r›r.“

TAKAS BİZİM İŞİMİZ; HER 
MARKAYA KAPIMIZ AÇIK 

Takas konusunda da ivmesini yukar› do€ru ç›-
kartan Horoz Araç Servis A.fi bu konuda bir ba-
yiinin standartlar›n› fazlas›yla afl›yor. Çok a€›r
kazalar olmad›€› sürece her marka arac›, yeni
Renault Trukslarla takas ettiklerini belirten Gür-
büz tüketicinin ilgisinden memnun olduklar›n›
kaydetti ve iflleyifli flöyle dile getirdi: “ Biz bayi
olarak takas konusunda kendimize çok fazla gü-
veniyoruz. Çünkü daha takas olay› bilinmezken
biz bunu planlad›k ve sektöre kazand›rd›k. fiuan
garaj›m›zda takas yapt›€›m›z 30 araç var. En
önemlisi marka, model ay›r›m› yapm›yoruz. Pi-
yasada satabiliriz dedi€imiz her arac› takas kabul
ediyoruz. Elbette ki dikkat etti€imiz konu arac›n
çok a€›r kazalar geçirmemifl olmas›. Bu takas
olay› asl›nda müflterimize sundu€umuz büyük
bir avantaj. Çünkü onlara diyoruz ki; siz bize
verin biz sizin yerinize de€erlendirelim, hem za-
mandan tasarruf edin hem de yepyeni bir arac›n
sahibi olun. fiuan için gelen taleplerden çok
memnunuz. Y›lda 200 araba takas olarak çevire-
biliyoruz. Bundan sonras› içinde taleplerin artarak
devam edece€ini düflünüyoruz.” 

YEDEK PARÇA SIKINTIMIZ HİÇ OLMADI, 
2096 FARKLI PARÇA STOĞUMUZ VAR

Yedek parça konusunda hiçbir zaman s›k›nt›
yaflamad›klar›n› belirten Gürbüz, Renault
Trucks’›n bu konuda ki stok program›yla hareket
ettiklerini belirtti. Gerek kendi bünyelerinde ge-
rekse Renault markas›n›n deposunda hali haz›rda
yedek parçalar›n mevcut oldu€unu da sözlerine
ekleyen Gürbüz, yurtd›fl›ndan parça getirtmekle
zaman kayb› yaflatmad›klar›n›n da alt›n› çizdi.

İKİNCİ EL İÇİNDE GARANTİ VERİYORUZ 
S›f›r araç satma ve takas konusunda iyi bir per-

formansla yola devam ettiklerini söyleyen Gürbüz,

bundan sonra garantili ikinci el araç sat›fllar›na
da yo€unlaflacaklar›n› söyledi ve ekledi: “Bizim
flimdi ki hedeflerimiz aras›nda ikinci elde araçlar›n
sat›fl›nda da garanti sunmak yer al›yor. Garanti
istemeyen müflterilerimize “Bak›m- Onar›m
kontrat›n›” sunuyoruz. Yine onlar›n yan›nda olu-
yoruz. Son zamanlarda hayata geçirdi€imiz son
projelerden biri de kiralamayla ilgili. ‹kinci el ta-
raf›nda müflterilerimize nas›l araç kiralayabiliriz.
Bizim amac›m›z bu düflünceyi ürün haline getirip
bu hizmetlerde kal›c› olmak. Tam anlam›yla
profesyonel olmak istiyoruz. Yak›n zamanda bu
çal›flmalar›m›zla ilgili lansman›m›z olacak. Birkaç
firmayla iflbirli€i sa€lad›k.”

AVRUPA’NIN SATIŞ 
REKORUNU KIRACAĞIZ 

Bu y›l içerisinde s›f›r ve ikinci el olmak
üzere yaklafl›k 600 araç teslimat› gerçeklefltir-
diklerini belirten Gürbüz y›l sonuna kadar sa-
t›fllarla rekor k›racaklar›n› söyledi. Çok güçlü
sat›fl bayilerinin Avrupa’da hizmet verdi€ini
belirten Gürbüz y›l sonunda ulaflacaklar› ra-
kamlarla tüm bayileri geride b›rakarak, rekor
elde edeceklerinin de alt›n› çizdi. 

FİYATA DAYALI SATIŞ 
POLİTİKASI BİZE GÖRE DEĞİL

Horoz Taşıt Araç Satış Direktörü Soner Alperöz;; “
Profesyonel sat›fl ekibimiz var. Biz öncelikle
Renault Trucks markas›n›n kalitesine ve bü-
yüklü€üne güveniyoruz. Sonra da bizim bayi
olarak sundu€umuz kusursuz hizmetlerimize.
Biz maddiyata dayal› bir iliflki içerisinde de€iliz.
Tabiri caizse sat›fl yapt›€›m›z filolarla ticari bir
evlilik yap›yoruz. Onlar›n sat›fl sonras›nda da
yanlar›nda oluyoruz. Biz sadece fiyat›m›zla sa-
t›fl stratejisi uygulam›yoruz. Bizim önemsedi€i-
miz konu “fiyat –kalite” olay›d›r. Art›k kar›fl›-
m›zda bilinçli bir tüketici var. Araç al›rken bü-
tün maliyetleri hesapl›yorlar. Kimse sürpriz bir
maddi kay›p yaflamak istemiyor. Biz müflterile-
rimizin isteklerini zok iyi analiz ediyoruz.” 

HİZMET

Standart satış anlayışına, ürettiği yeni ürünler ile farklılık
kazandıran Horoz Taşımacılık Renault Trucks Bayii,

sektördeki bakım servis hizmetine, yepyeni bir anlayış getirdi. 

Toplamda 56 kişiyle hizmet verdiklerini belirten Gürkan Gürbüz servis bölümüyle ilgili de oldukça iddialı olduklarını
belirtti. “ Hep söylediğimiz gibi satış sonrasında da müşterilerimizin yanında oluyoruz. Ama bunun için sadece biz
buradayız demek yetmiyor. Biz servis konusunda da çok iddialıyız. ISO Belgesi almaya hak kazanmış bir servisle
hizmet veriyoruz. Teknik ekibimiz zaten tam donanımlı. Dünyada söz sahibi olan, kalitesiyle kendine pazarda yer
edinmiş Renault Trucks’ın sürekli eğitimleri oluyor. Bizim hiçbir çalışanımız bu eğitimleri kaçırmıyor. Böylece servis
konusunda yenilikçi vizyonumuzla servis verdiğimizin garantisini müşterilerimizle rahatlıkla paylaşıyoruz.”

ISO BELGELİ SERVİS 

Horoz Taşıt Araç Satış
Servis Genel Müdürü
Gürkan Gürbüz “ Bi-
zim projelerimiz hep
ileriye dönük. Biz bayi
olarak sektörde ki hiz-
met anlayışını ürüne
dönüştürüyoruz. Yeni
bir ürün sunduktan
sonra vakit kaybet-
meden, başka yeni
ürüner için çalışma-
lara başlıyoruz.” dedi.

VİZYONUMUZ
YENİLİKÇİ
GELECEK

BAYİLİĞİN ÖTESİNDE

RENAULT TRUCKS YETKİLİ 
SATICISI HOROZ TAŞIT SERViS
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∂ ‹stanbul Pera Palas Oteli’nde düzenlenen toplant›da
Renault Mais Genel Müdürü ‹brahim Aybar, Total
Türkiye Genel Müdürü Olivier Chalvon Demersay,
Total Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Ayfle
Ürgen, Türkiye Trafik Kazalar› Önleme Derne€i
Baflkan› Hitay Güner ve ‹stanbul ‹l Milli E€itim
Müdürü Muammer Y›ld›z’›n konuflmac› olarak ka-
t›l›mda bulunarak projenin 10 y›lda katetti€i geliflmeyi
ve amac›n› bas›n mensuplar›na aç›klad›lar. 

10 YILDA 43 BİN 691 ÖLÜM, 
1 MİLYON 595 BİN YARALI

Kay›tl› verilere göre 2001’den 2010 y›l› sonuna
kadar geçen 10 y›lda toplam 5 milyon bin 132 trafik
kazas› gerçekleflmifl. Bu kazalarda 43 bin 691 kifli
hayat›n› kaybetmifl. 1 milyon 595 bin 802 kifli ise
yaralanm›fl. 2002’de bafllad›klar› bu projenin  10’uncu
y›l›nda toplam 812 bin ö€rencinin 40 ilin Milli
E€itim Müdürlerinin çabalar›yla birlikte yollarda ve
tafl›tlarda daha güvenli davran›fl özellikleri kazand›€›n›,
bu y›l da bu say›ya 388 bin ö€rencinin daha eklene-
ce€ini belirten Aybar, proje sayesinde kazalar› alg›lama
düzeyinin %88’i buldu€unu, 2 y›l sonra projenin
bafllang›c›nda ders alan ö€rencilerin ehliyet sahibi
olaca€›na dikkat çekti. “‹flte o zaman bu projenin
baflar›s› daha da belli olacak” dedi. Trafik kazalar›n›n
Türkiye’nin imaj›n› yurtd›fl›nda da bozdu€unu Rus-

lar›n sadece  Antalya’daki trafik kazalar› için y›€›nla
tazminat davalar› açt›klar›n› hat›rlatt›.

BM 2004 YILINDA ALARM VERMİŞTİ
Türkiye’nin flehirlerinin nüfus yo€unlu€unun

1986’dan sonra büyük bir h›zla de€iflmeye bafllad›€›n›
vurgulayan Türkiye Trafik Kazalar› Önleme Derne€i
Baflkan› Hitay Güner, 1986’da %50 - %50 olan kent
ve k›rsal nüfus yo€unlu€unun flu an %75 kentler,
%25 k›rsal oldu€unu bütün bu yo€unlu€a ra€men
insanlar›n memleketlerinden kopamad›klar›n› her
bayram ve tatillerde gidifl – gelifller oldu€unu,
kazalar›n sebeplerinden birinin de bu yo€unluk ol-
du€unu söyledi. On y›ll›k süreçte Türkiye’de ehliyet
sahibi olan kifli say›s›n›n %56, motorlu araç say›s›n›n
%78, trafik kazalar›n›n ise %150 artt›€›na dikkat
çekti. Dünya genelinde trafik kazalar›n›n art›fl gös-
termesinden sonra BM’nin (Birleflik Milletler) aç›k-
lad›€› rapora da de€inen Aybar, BM’nin alarma
geçerek 2004 y›l›ndan itibaren 6 y›ll›k bir araflt›rma
bafllatt›€›n› ve daha sonrada 2010 y›l›nda bir toplant›
düzenleyerek her ülkenin acilen 10 y›ll›k bir plan

belirlemesi gerekti€ini bildiren bir rapor yay›mlan-
d›€›n› ifade etti. Raporun Türkiye ile ilgili k›sm›,
bugün 15 milyon olan motorlu araç say›s›n›n 2020
y›l›nda 30 milyona ç›kaca€›, Türkiye’nin de içinde
bulundu€u “az ve orta gelirli ülkeler”lerde ölümlü
kazalar›n oran›n›n 2009 y›l›na nazaren %83 artaca-
€›yd›. Total Türkiye ‹nsan Kaynaklar› ve ‹dari ‹fller
Direktörü Ayfle Ürgen ise 6 y›l önce Total Türkiye
olarak destek vermeye bafllad›klar› bu projenin içinde
olmaktan gurur duyduklar›n› ve sorumluluk almay›
sürdüreceklerini belirtti. 

2010-2011 EĞİTİM YILINDA 
1644 OKULDA, 206 BİN ÖĞRENCİ

‹stanbul Milli E€itim Müdürlü€ü ad›na toplant›ya
kat›lan ‹l Milli E€itim Müdürü Muammer Y›ld›z,
bu tip sosyal sorumluluk projelerine her türlü katk›y›
sa€lamaya haz›r olduklar›n› Milli E€itim Bakanl›€›
ile birlikte projenin tüm okullara yay›lmas›n› sa€la-
yacaklar›n› belirterek, 2010 – 2011 E€itim Ö€retim
y›l›nda 1644 okulda 206 bin ikinci s›n›f ö€rencisine
ulafl›ld›€›n› söyledi.
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∂ Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre Avrupa
Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkelerinde
otomobil pazarı, 2011 yılı Ekim ayında 2010 yılı Ekim ayına göre %1.4
küçülerek 1.044.825 satış rakamında kaldı. AB ve EFTA ülkeleri
toplamına göre 2011 Ekim ayında geçen senenin aynı ayına göre en
sert düşüş %51.8 ile irlanda’da gerçekleşirken, ardından %40.5 ile
Portekiz ve %35.7 ile Yunanistan’da oldu. Daralma yaşayan diğer
ülkeler ise Polonya, Danimarka, ispanya, Slovakya ve italya oldu.

Avrupa Birliği Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerinde 2010 ve 2011 yılları
10 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en
belirgin düşüş yine %35.7 ile Yunanistan’da gerçekleşirken, ardından
%24.9 ile Portekiz ve %19.7 ile ispanya’da oldu. Daralma yaşayan
diğer ülkeler italya, Romanya, Polonya, ingiltere, Slovenya ve Lüksemburg
oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde en yüksek artış, Letonya (%80),
Litvanya (%77,6) ve Estonya (%75,4)’da oldu. Türkiye, Avrupa otomobil
satışları sıralamasında 2011 Ekim ayında 6. sıraya yükseldi.  

EKİM’DE AVRUPA 
KÜÇÜLDÜ, 

TÜRKİYE BÜYÜDÜ

Otobüs yang›nlar› ile ilgili 2009’da bir baflvuru
yapt›klar›n› belirten Otomotiv Sanayii Derne€i
Genel Sekreteri Ercan Tezer, bu sene Bilim,
Sanayii ve Teknoloji Bakanl›€› ile tekrar bir
görüflme yapt›klar›n› ve isteklerini bakanl›€a
bildirdiklerini bakanl›€›nda bunlar› kabul et-
ti€ini söyledi. Yeni araçlarda yang›n ihbar› ya-
pacak bir mekanizman›n olaca€›n› ve di€er
eski araçlar içinde kanun yap›lmas› gerekti€ini,
ilgili çal›flmay› beklediklerini belirtti. Tadilat
yürürlülü€üyle ilgili komisyon çal›flmalar›n›n
sürdü€ünü ayr›nt›l› teknik bir çal›flma yap›l-
d›€›n› belirtti. Çal›flmalar sonras›nda ortaya
ç›kacak raporun bakanl›€a iletilece€ini ifade
etti. Otobüs yang›nlar› ile ilgili teknik çal›fl-
man›n bu sene içinde bitirilece€ini ve bakanl›€a
ulaflt›r›laca€›n›, yap›lacak olan uygulaman›n
ise uluslararas› bir uygulama oldu€unu ve za-
mana yay›lmas› gerekti€ini ekleyerek daha
sonra uygulaman›n kontrolünün Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanl›€›’n›n devralaca€›n›, uy-
gulaman›n ne zaman bafllayaca€›n›n ise ba-
kanl›€›n insiyatifinde oldu€unu belirtti.

“KAMYONLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK,
TALEP DE YOK”

Otobüs yang›nlar› ile oldu€u gibi kamyonlarla
ilgili bir çal›flma olup olmad›€›n› da sordu€umuz
Tezer, “Otobüslerde motor arkada, o yüzden
ihbar sistemi gerekiyor. Ama kamyonlarda
motor önde bu yüzden hemen müdahale edi-
lebilir. Zaten AB’de de bu karar sadece otobüsler
için geçerli. Bizde AB’ye uyum için bu çal›fl-
malar› yap›yoruz. Kamyonla ilgili böyle bir
talep yok, çal›flma da yok.” dedi.

“HURDA YASASI PARKI TEMİZLEDİ,
KAMYONA TALEBİ ARTTIRMADI”

Hurda yasas› ile ilgili görüfllerini de ald›€›m›z

Tezer, cezas›n› ve varsa vergi borcunun silinmek
kayd›yla bakanl›€›n teslim ald›€› araçlar›n
park› büyük ölçüde temizledi€ini, bu yasa sa-
yesinde çok miktarda kamyonun piyasadan
çekildi€ini belirtti. Tezer, “Kaç kifli bu ekono-
mik güce sahip olabilir bilemiyoruz. Direk
olarak, bu çal›flma kamyon sat›fl›n› etkilemedi.

Piyasada zaten çal›flmayan araçlar bunlar, ama
tescilden de ç›kam›yor. Cezas› var. Cepten
para ç›kmas› gerek” dedi. Hurdadan al›nan pa-
rayla yeni bir araç al›nabilmesini mümkün
görmedi€ini ifade eden Tezer,  Bu projenin
amac›n›n zaten park› yenilefltirmek ve daha
yüksek teknolojili çevre dostu araçlarla park›

geniflletmek oldu€unu söyledi.  

“MEVCUT TANKERLERİN ADR’YE DÖNÜ-
ŞÜ TARTIŞMALI BİR KONU” 

OSD Genel Sekreteri Tezer, ADR’ye dönüfl
sürecinde kendileri aç›s›ndan bir s›k›nt› ol-
mad›€›n›, kendi araçlar›n›n zaten ADR’ye
uygun olarak üretildi€ini ifade etti. Mevcut
tankerlerin durumuyla ilgili ise: “Bunun çok
tart›fl›lan yanlar› var. Türkiye’de ADR konu-
sunda nas›l bir çözüm bulunur bilmiyoruz.
Mesele Kamyonun üstüne ya da arkas›na
çekti€in ADR sorunu. Bu geç kal›nm›fl bir
mevzuatt›r” diyerek görüfllerini belirtti.

“ÖTV ZAMMININ ZARARINI 
KOBİ’LER VE ESNAF ÖDEYECEK”

Yük tafl›ma amac›yla kullan›lan hafif ticari
araçlara yap›lan zamm› do€ru bulmad›klar›n›
belirten Tezer, bunun zarar›n› KOB‹’ler ve es-
naf›n ödeyece€ini söyledi. Bununla ilgili ba-
kanl›kla temaslar›n›n sürdü€ünü de ekledi. 

Tezer son olarak 2012 y›l› için otomotiv pi-
yasas›n›n durumu hakk›nda düflüncelerini
flöyle ifade etti: “2012 y›l›nda negatif bir
beklenti içerisinde de€iliz. Gelece€e iliflkin
tahmin de bulunmay›z.  Zaten markalar kendi
hedeflerini belirliyor. Beklentim flu ki, 2012
y›l› 2011’den eksik geçmeyecek”

OTOBÜS YANGIN İKAZ SİSTEMİ TAMAM 
OTOMOTiV SANAYii DERNEği GENEL SEKRETERi ERCAN TEZER: 

Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı zorunlu otobüs yangın 
ikaz sistemleriyle ilgili rapor hazırlama görevini OSD’ye verdi. Ama

gündemde kamyonlar için böyle bir istek yok 

KAMYONLAR GÜNDEMDE BİLE DEĞİL

Trafik terörünün önüne geçmek amacıyla 2002 yılında Renault Mais, Total Türkiye, Türkiye Trafik
Kazalarını Önleme Derneği ve Türkiye’de en çok trafik kazasının meydana geldiği 40 ilin Milli

Eğitim Müdürlerinin ortak çabaları ile başlatılan Sokakta İlk Adımlar Projesi 10’uncu yılına ulaştı. 

SOKAKTA İLK ADIMLAR PROJESİ

TIRSAN’dan Comwex
2011 ‹çin Sürpriz 

Sektörde 35. y›l›n› dolduran T›rsan, devlerin
buluflaca€› Comwex 2011 fuar› için yeni trey-
lerlerini haz›rlad›.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TREYLER MARKASI
TIRSAN, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

gerçeklefltirilecek olan COMVEX - ‹stanbul
Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuar›’nda
bu y›l da yerini al›yor.T›rsan, Kässbohrer, Talson,
Hendricks: 4 uluslararas› treyler markas› ve
DAF distribütörlü€ü ile TIRSAN Treyler A.fi.,
35.y›l›na girmenin hakl› gururunu tüm sektör
ve müflterileri ile Comvex fuar›nda paylaflmaya
haz›rlan›yor. 

YENİ MODELLER HAZIR 
T›rsan Ar-Ge Merkezinin gelifltirdi€i yeni

treylerlerinin ve DAF araçlar›n›n Comvex fua-
r›nda lansman›n› gerçeklefltirecek. TIRSAN
Treyler, lojistik sektörünün üreticiden müflteriye,
nakliyeciden tedarikçiye tüm taraflar›n›n bir
araya gelece€i Comvex 2011 fuar›nda, Salon 3,
301A – 301B standlar›nda yer alacak.  

Aras Kargo’ya 17.5 milyon TL’lik yat›r›m
∂ ‹fl Bankas› Grup fiirketi olan ‹fl Giriflim Sermayesi,
yüzde 20 hisse karfl›l›€›nda, 17.5 Milyon TL yat›r›m ya-
parak Aras Kargo’nun az›nl›k orta€› oldu. Sektörde 30
y›l› aflan deneyimle ikinci kuflak taraf›ndan yönetilen
Aras Kargo, kurumsallaflma çal›flmalar› için büyük
ad›mlar atmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir ya-
n›nda ve dünyada 227 ülkeye ulaflan hizmet a€›na sahip
Aras Kargo, yüzde 30’luk pazar pay›n› elinde bulundu-
ruyor. 

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR 
Gerçeklefltirdikleri yat›r›mlarla 4 y›lda yüzde 65’lik

büyüme yakalad›klar›n› belirten Aras Kargo Yönetim
Kurulu Baflkan›  Evrim Aras, “Ülke genelinde 8 bin 800
çal›flana ulaflt›k. 2011 y›l›nda, yüzde 20 büyüme ile ci-
romuzun 500 Milyon TL’yi aflaca€›n› ve 75 milyon gön-
deriye ulaflaca€›m›z› öngörüyoruz.” diyerek hedeflerini
aç›klad›. ‹kinci nesil olarak bayra€› ald›klar›ndan beri
sektöre en iyi hizmeti sunmak için titiz bir çal›flma içe-
risinde olduklar›n› dile getiren Aras, yap›lan iflbirli€iyle
yeni bir döneme girdiklerini söyledi. 

‹fl Giriflim Sermayesi ortakl›€›yla 17.5 Milyon TL ya-

t›r›m› ilk olarak Ar- Ge ve teknoloji yat›r›mlar›na har-
cayacaklar›n› belirten Evrim Aras; “Sektörde edindi€imiz
tecrübe ile ‹fl Giriflim Sermayesi’nin sermaye yönetimi
alan›ndaki deneyimlerini birlefltirece€iz. Yeni dönemde
teknolojik geliflmelere uyumlu, operasyonel kalitesi
yüksek, müflterilerimize, çal›flanlar›m›za ve topluma
de€er katan çal›flmalara imza ataca€›z. Aras Kargo’nun
büyümesinin h›zlanaca€› bu süreçte, artan ifl hacmi ile
orant›l› olarak ek istihdam imkan› da yarataca€›z. “
diye konufltu. 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN İLK KARGO ŞİRKETİ 
Toplant›da konuflan ‹fl Giriflim Sermayesi  Genel Mü-

dürü Murat Özgen, 2000 y›l›nda ‹fl Bankas› Grup fiirketi
olarak kurulan sermayelerinin bugüne kadar 12  yat›r›ma
imza atarak, 72 Milyon dolar sermaye sa€lad›klar›n› be-
lirtti. Aras Kargo’nun anlaflma yapt›klar› 13. fiirket ol-
du€unu da belirten Özgen, 3 y›lda 2 kat, 5 y›lda 3 katl›k
art›fl yakalamay› hedeflediklerini de aç›klad›. Bir kargo
flirketi olarak ilk defa, Aras Kargo’yla ilgili iflbirli€i an-
laflmas› yapt›klar›n›n da alt›n› çizen Özgen, 3 y›l önce
görüflmelerin bafllad›€›n› ve 6 aydan bu yana titiz bir

altyap› çal›flmas› içerisinde olduklar›n› belirterek ko-
nuflmas›na flöyle devam etti: “Kargo ve lojistik sektörünün
yüksek potansiyeli ve marka gücünü dikkate alarak
Aras Kargo’nun az›nl›k orta€› olduk. Karfl›l›kl› kazan-
kazan anlay›fl›yla flekillendirdi€imiz bu ortakl›€›n, ülke
ekonomimize katma de€er sa€layaca€›na inan›yoruz.
Aras Kargo, bulundu€u sektördeki konumu ve marka
de€eriyle önemli katk›lar sa€layacak”

YÜZDE YÜZ YERLİ SERMAYE İLE DÜNYA MARKASI
‹ki güçlü yerli sermayenin bir araya gelmesiyle kendi-

lerine büyük hedefler koyduklar›n› belirten Özgen ko-
nuflmas›na flöyle sürdürdü: “ Sektörde çok fazla uluslar-
aras› ortakl› firmalar hizmet veriyor. Bu firmalar büyü-
yerek yollar›na devam ediyor. Bizim de bu iflbirli€i ile
amac›m›z yüzde yüz yerli iki sermayenin güçlerini bir-
lefltirerek ilk önce kendi ülkemizde, sonra dünya çap›nda
bir global marka yaratmay› hedefliyoruz. Bizim için
stratejik aç›dan Aras Kargo önemli bir ortakl›k teflkil
ediyor. Biz günlük, operasyon ifllere kar›flmayaca€›z.
Bizim amac›m›z, kurumsallaflma aç›s›ndan ikinci kufla€›n
bafllatm›fl oldu€u ilerlemeye katk› sa€lamak.” 
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